
Cfmara Municipalde Jaauari6na
Estado de Sio Paulo

Ata da Primeira Sess5o Ordinfria do terceiro ano da D6cima Sexta Legislatura
da C&mara Municipal de Jaguariana, realizada aos cinco de fevereiro de dais
mil e dezenove, is dezoito horan e trinta minutos, na Saba das Sess6es
Vereador Reynaldo Chiavegato", da Cfmara Municipal, localizada no Edificio

Municipal Dr. Sebastiio Pads de Almeida, delta cidade. Presidents Sr. Walter
Luis Tozzi de Camargo. Vice-Presidents Sra. Cfssia Murer Montagner.
Secretfrios Srs. Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Primeiramente,
foi feita a Leitura de Texts Biblico, conforms Resolugao n.' 80, de 21 de
fevereiro de 1997, sends que o Sr. Presidente convidou o Vereador Alonso
Lopes da Silva para proferir o seguinte texto: Salmo 72 (71) 1 a 8: "0 Deus,
conHia o teu julgamento ao reid a tua justiga ao filho do rei. Que ele goveme
teu povo com justiga, e deus pobres conforms o direito. Que os months tragam a
paz e as colinas ajustiga. Que ele defenda os pobres do povo, salve os filhos do
indigente e esmague os sous opressores. Que ele dure coma o sole a lua, de
geragao em geragao. Que ele desga coma chuva sobre a erva, coma chuvisco
que irriga a terra. Que em sous dias floresga a justiga e muita paz at6 o fim das
luas. Que ele domino de mar a mar, do Grande Rio at6 os conflns da terra." A
seguir, o Sr. Presidents determinou a feitura da chamada, onde foi anotada a
presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Alfredo
Chiavegato Nets, Angelo Roberto Torres, Cfssia Murer Montagner, Cristiano
Jose Cecon, David HilArio Nato, Inalda Lucio de Barris Santana, Jose Muniz,
Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva,
Tats Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo. Constatando nQmero
regimental, o Sr. Presidente, proferindo as seguintes palavras: "Sob a protegao
de Deus iniciamos os nossos trabalhos", declarou aberta a Sessao, dandy initio
ao Expediente: Primeiramente, foram constitufdas as Comiss6es Permanentes
para o Bi6nio de 2019/2020, em conformidade com os Arts. 63, 64, 65 e $$ do
Regiments Intend. O Sr. Presidente determinou a Leitura das cartas das
Bancadas apresentando sous Lideres, Vice Lideres e representantes de Partido e
indicagao dos membros para as Comiss6es Permanentes: 1. Carta da Vereadora
Cfssia Murer Montagner, representando o Partido da Repablica -- PR, indicada
para as Comiss6es de Constituigao, Justiga e Redagao e de Orgamento,
Finangas e Contabilidade; 2. Carta do Vereador Alonso Lopes da Silva - Lfder
do PPS Partido Popular Socialista: Lider: Vereador Alonso Lopes da Silva,
indicado para as Comiss6es de Constituigao, Justiga e Redagao e de SaQde,
Educagao, Cultura, Assist6ncia Social, Lazer e Turismo. Vereadora Tats
Camellini Esteves indicada para a Comiss5o de Assuntos da Regiao
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Metropolitana de Campinas; 3. Carta da Bancada do PTB -- Partido Trabalhista
Brasileiro: Lider: Vereador David Hilfrio Nato, indicado para as Comiss6es de
Saade, Educagao, Cultura, Assist&ncia Social, Lazer e Turismo e de Assuntos
da Regiao Metropolitana de Campinas; Vice-Lider Vereador Luiz Carlos de
Campos indicado para a Comissio de Orgamento, Finangas e Contabilidade;
Vereador Alfredo Chiavegato Nato indicado para a Comissgo de Constituigao,
Justiga e Redagao; Vereador Angelo Roberto Torres indicado para as
Comiss6es de Obras, Planejamento, Servigos Pablicos, Atividades Privadas e
Transportes e de Assuntos da Regiao Metropolitana de Campinas; Vereador
Jose Munoz indicado para as Comiss6es de Defesa dos Direitos Humanos e
Cidadania e de Meio Ambiente, Uso, Ocupagao e Parcelamento do Solo; 4.
Carta da Bancada do MDB --Movimento Democrftico Brasileiro; Lider:
Vereador Rodrigo da Silva Blanco indicado para a Comissio de Meir
Ambience, Uso, Ocupagao e Parcelamento do Solo e de Obras, Planqamento,
Servigos Pablicos, Atividades Privadas e Transportes e de Defesa dos Direitos
Humanos e Cidadania; Vice Lider: Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo;
Vereadora Inalda Lucio de Barris Santana indicada para as Comiss6es de
Orgamento, Finangas e Contabilidade e de Defesa dos Direitos Humanos e
Cidadania; Carta da Bancada do PV Partido Verde: L(der: Romilson
Nascimento Silva indicado para as Comissdes de Obras, Planejamento,
Servigos PQblicos, Atividades Privadas e Transported e de Meir Ambiente,
Uso, Ocupagao e Parlamento do Solo; Vice Lider - Vereador Cristiano Jose
Cecon indicado para a Comissio de Saade, Educagao, Cultura, Assist6ncia
Social, Lazer e Turismo. A seguir, dianne do acima exposto e havendo
concordfncia entry as Bancadas e seus lideres, foram constituidas as Comiss6es
abaixo, em confomlidade com os Arts. 64 e 65 do Regiments Interns: I
Comissio de Constituigao, Justiga e Redagao: Membros: Alfredo Chiavegato
Nato -- PTB, Alonso Lopes da Silva PPS e Cfssia Murer Montagner -- PR; ll

Comissgo de Orgamento, Finangas e Contabilidade: Membros: Luiz Carlos de
Campos PTB, Inalda Lucio de Barris Santana -- MDB e Cfssia Murer
Montagner PR; 111 -- Comissio de Obras, Planejamento, Servigos Pablicos,
Atividades Privadas e Transportes: Membros: Angelo Roberto Torres PTB,
Rodrigo da Silva Blanco MDB, Romilson Nascimento Silva PV; IV --
Comiss5o de Saade, Educagao, Cultura, Assist6ncia Social, Lazer e Turismo:
Membros: David Hilfrio Neto PTB, Cristiano Jose Cecon PV, Alonso
Lopes da Silva PPS; V Comissgo de Meio Ambiente, Uso, Ocupagao e
Parcelamento do Solo; Membros: Jose Muniz PTBI Rodrigo da Silva Blanco
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MDB; Romilson Nascimento Silva PV; VI Comissio de Defesa dos
Direitos Humanos e Cidadania: Membros: Jose Muniz PTB; Inalda Lucio de
Barros Santana -- MDB; Rodrigo da Silva Blanco MDB; Vll-- Comissio para
Assuntos da Regiao Metropolitana de Campinas: Membros: David Hilfrio Nets

PTB, Angelo Roberto Torres PTB e Tail Camellini Esteves -- PPS. A
seguir, o Sr. Presidents suspendeu a Sessio para que os membros das
Comiss6es decidissem entry des sabre a composigao dos cargos de dada
Comissio. Decorrido o puzo necessfrio para a eleigao entry os membros das
Comiss6es. o Sr. Presidente reabriu a sessao, determinando a leitura da
composigao dos carlos de dada Comissao, em conformidade com o Art. 74 do
Regiments Intemo, entregue por dada uma delas ap6s entendimentos entre os
membros. Desta fomla, as Comiss6es Pennanentes para o Bi6nio 2019/2020
ficaram assim Constituidas: I -- Comissio de Constituigao, Justiga e Redagao:
Presidents: Vereador Alonso Lopes da Silva -- PPS;Vice-Presidents: Vereadora
Cissia Murer Montagner -- PR; Secretgrio: Vereador Alfredo Chiavegato Nato
- PTB; ll Comissio de Orgamento, Finangas e Contabilidade: Presidente:
Vereadora Cfssia Murer Montagner PR; Vice -- Presidents: Vereadora Inalda
Lucio de Barron Santana -- MDB; Secretirio: Vereador Luiz Carlos de Campos
- PTB; 111 Comissio de Obras, Planqamento, Servigos Pablicos, Atividades
Privadas e Transportes: Presidente: Vereador Angelo Roberto Torres PTB;
Vice Presidente: Vereador Romilson Nascimento Silva PV e Secretfrio:
Vereador Rodrigo da Silva Blanco MDB; IV Comiss5o De Saade,
Educagao, Cultura, Assist6ncia Social, Lazer e Turismo: Presidents: Vereador
Cristiano Jose Cecon PV; Vice Presidents: Vereador Alonso Lopes da Silva
-- PPS e Secretfrio: Vereador David Hilgrio Neto -- PTB; V -- Comissio de
Meio Ambience, Uso, Ocupagao e Parcelamento do Solo: Presidents: Vereador
Rodrigo da Silva Blanco -- MDB; Vice -- Presidente: Vereador Romilson
Nascimento Silva PV e Secretfrio: Vereador Jose Muniz PTB; VI
Comissio de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania: Presidente: Vereadora
Inalda Lucio de Barris Santana MDB, Vice Presidents: Vereador Jose
Munoz PTB e Secretfrio: Vereador Rodrigo da Silva Blanco MDB; Vll
Comissio para Assuntos da Regiao Metropolitana de Campinas: Presidente:
Vereadora Tats Camellini Esteves PPS; Vice Presidents: Vereador David
Hilirio Nets -- PTB e Secretirio: Vereador Angelo Roberto Torres PTB. A
seguir, o Sr. Presidents deu continuidade nos trabalhos da Sessio:
Primeiramente, foram colocadas em Votagao as Atas da Vig6sima Nona
Sessdo Ordinaria, realizada em onze de dezembro de dais mil e dezoito; da
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Vig6sima Segunda Sessio Extraordinaria, realizada em onze de dezembro de
dais mile dezoito; da Vig6sima Terceira Sessio Extraordinaria, realizada em
onze de dezembro de doin mil e dezoito; e da Vig6sima Quarta Sessio
Extraordinfria, realizada em quatorze de dezembro de doin mile dezoito, as
quaid abram aprovadas por unanimidade de voids polo Plenfrio e assinadas pda
Mesa do Bi6nio 2017-2018, tendo em vista que as referidas atas Cram do ano
anterior; a seguir, o Sr. Presidents determinou a leitura da Materia constante do
Expediente: pda ordem, o Sr. Angelo Roberto Torres pediu a palavra
apresentando requerimento verbal, baseado no Art. 213, ll do Regimento
Intemo solicitando que fosse dispensada a leitura da materia oriunda do
Executivo Municipal, dos Projetos, dos Requerimentos, das Indicag6es, das
Mog6es dos Senhores Vereadores, e das correspond6ncias de diversos, lendo-se
apenas as ementas, coma constavam na pauta; em discussio e votagao, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votes. A seguir, do Senior Prefeito,
foram lidas as ementas dos seguintes oficios: I. OfTcio DER n ' 004/2019,
encaminhando a Casa Prdeto de Lei que da nova redagao ao kaput do art. I' da
Lei Municipal n ' 2.505/2018, que disp6e sobre autorizagao ao Executive
Municipal para doagao, com encargo e clfusula de retrocessao, de im6vel a
Ordem dos Advogados do Brasil(OAB) -- Secgao de Sio Paulo Subsecgao
Jaguariana; 2. OfTcio DER n ' 007/2019, encaminhando a Casa Projeto de Lei
que dispde sabre inclusio de projetos no Plano Plurianual para o periods de
2018 a 2021 (Lei Municipal n ' 2.463/2017); 3. OfTcio DER n ' 008/2019,
encaminhando a Casa Projeto de Lei que disp6e sobre inclusio de projetos nas
diretrizes orgamentarias para o exercicio de 2019(Lei Municipal n '
2.515/2018); 4. Oficio DER n ' 009/2019, encaminhando a Casa Projeto de Lei
que disp6e sabre inclusio de prajetos no Orgamento Gerd do Municipio para o
exercicio de 2019 (Lei Municipal n ' 2.562/2018); 5. Oficio DER n ' 010/2019,
encaminhando a Casa Projeto de Lei que disp6e sobre autorizagao ao Executivo
para abertura de cr6ditos especiais; 6. Oficio DER n ' O11/2019, encaminhando
a Casa Projeto de Lei que disp6e sabre autorizagao ao Executive para abertura
de cr6ditos especiais; depots de lidos, foram os prqetos encaminhados para as
Comiss6es Pemianentes, para parecer. 7. Oficio SEGOV n ' 1016/2018,
acusando o recebimento do Requerimento n ' 300/2018 do Sr. Angelo Roberto
Torres solicitando infomlag6es se exists a possibilidade de desmembrar o
campo de Bocha do Parque da Roseira de Cdma, para construg5o de uma creche
e bala para Escola das Artes; 8. Oficio SEGOV n ' 1017/2018, acusando o
recebimento do Requerimento n ' 301/2018 do Sr. Angelo Roberto Torres

80



ⓔ Cfmara MunicjD@lde Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

solicitando infonnag6es se exists a possibilidade de ser feith um cali da manhg
dimples para os pacientes nos dias de exame de langue nos postos de Saade; 9.
Oficio SEGOV n ' 1018/2018, acusando o recebimento do Requerimento n '
302/20] 8 do Sr. Angelo Roberto Torres solicitando informag6es sobre a data
das pericias e o parecer das vistorias realizadas nos radares da Avenida
Marginal, pr6ximo ao Botequim da Estagao e da Praia Emilio Marconato; lO.
OfTcio SEGOV n ' 1019/2018, acusando o recebimento do Requerimento n '
303/2018 do Sr. Angelo Roberto Torres solicitando informag6es do puzo em
que o pedido do Requerimento n ' 079/2018 que solicita informag6es se existe
projeto para a retirada do trfnsito de caminh6es que vio para as empresas no
bairro Roseira de Cima, seri atendido; ll. Oflcio SEGOV n ' 1020/2018,
acusando o recebimento do Requerimento n ' 304/2018 do Sr. Angelo Roberto
Torres solicitando informag6es sobre o funcionamento da caixa d'agua do
bairro Roseira de Cima; 12. Oficio SEGOV n ' 1021/2018, acusando o
recebimento do Requerimento n ' 305/2018 do Sr. David Hilfrio Nato
solicitando informag6es sabre a execugao urgente de(re) pintura das faixas de
pedestres nas mas, plata de sinalizagao e(re) pintura das lombadas e a
colocagao de plazas com o nome das mas do Bairro Colinas do Castelo; 13.
Oficio SEGOV n ' 1022/2018, acusando o recebimento do Requerimento n '
306/2018 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando informag6es sobre o
processo licitat6rio de pavimentagao asf altica nos bairros Floresta, Santo
Antonio do Jardim e Bom Jardim, e se casa o mesmo ngo exista, informar o
motivo de nio estar sends feith e quando se iniciara; 14. OfTcio SEGOV n '
1023/2018, acusando o recebimento do Requerimento n ' 307/2018 do Sr.
Romilson Nascimento Silva solicitando informag6es com a apresentagao de
relat6rio de valores das multas aplicadas de auto de in6'aWaD langadas,
infonnando valores pages e em aberto dos anos de 2017 e 2018 at6 a presente
data, dos setores de Fiscalizagao de Tributes, Obras e Posturas, Vigilancia
Sanitfria e Memo Ambiente; 15. Oficio SEGOV n ' 1024/2018, acusando o
recebimento do Requerimento n ' 308/2018 do Sr. Jose Munoz solicitando
informag6es sobre a possibilidade de f azer um mutirio de rogagem e limpeza
nas calgadas do Municipio aos finais de semana; 16. OfTcio SEGOV n '
1025/2018, acusando o recebimento do Requerimento n ' 309/2018 da Sra.
Inalda Lucio de Barris Santana solicitando informag6es sabre a colocagao de
guard railna Av. Tiradentes, entry os nQmeros 10 ao 98, no bairro Santa Maria,
onde s5o realizadas as aulas e provas de balizas para carteira de habilitagao; 17
Oflcio SEGOV n ' 1026/2018, acusando o recebimento das Indicag6es n's:
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323/18 e 324/18 do Sr. Angelo Roberto Torres; 325/18, 326/18 e 327/18 da Sra.
Cfssia Murer Montagner; 18. Oficio SEGOV n ' 1027/2018 acusando o
recebimento do Requerimento n ' 310/2018 da Sra. Tail Cemellini Esteves
solicitando informag6es sobre o valor de locagao das tr6s Vans adaptadas, que
estio sends utilizadas para o transporte especial do Municipio; 19. OfTcio
SEGOV n ' 1028/2018 -- acusando o recebimento do Requerimento n ' 311/2018
da Sra. Tail Cemellini Esteves solicitando infomlag6es homo foi feita a selegao
para a contratagao dos motoristas para as tr6s novak vans especiais do
Municipio; 20. OfTcio SEGOV n ' 1029/2018 acusando o recebimento do
Requerimento n ' 312/2018 da Sra. Tail Cemellini Esteves solicitando
informag6es quala possibilidade de serum instaladas lombadas elevadas na
cidade; 21. OfTcio SEGOV n ' 1030/2018 acusando o recebimento do
Requerimento n ' 313/2018 da Sra. Tais Cemellini Esteves solicitando
informag6es quala data de entrega dos uniformes escolares para o ano letivo de
2019, sends que os mesmos se encontram em ]icitagao hf dais ands; 22. Oficio
SEGOV n ' 1031/2018 acusando o recebimento do Requerimento n ' 314/2018
da Sra. Tais Cemellini Esteves solicitando informag6es quando serf finalizada a
construg5o das rampas de acessibilidade urbana no Municfpio; 23. Oficio
SEGOV n ' 1032/2018 acusando o recebimento do Requerimento n ' 315/2018
do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando a Secretaria Estadual de Saide medidas
necessfrias para que, em meados de 6evereiro do ano de 2019, seja destinada
data para recebimento de abaixo assinado, no intuito de se agilizar o
adiantamento da Lista de Regulagao da cidade de Jaguariana(com c6pia para o
Executivo Municipal); 24. OfTcio SEGOV n ' 1033/2018 acusando o
recebimento cla Mogao n ' 120/2018 dos Srs. Luiz Carlos de Campos e Walter
Luis Tozzi de Camargo de congratulaq?6es a todos os Bombeiros Civis do
Municipio pecos importantes trabalhos que prestaln a populagao de JaguariOna;
25. Oficio SEGOV n ' 1034/2018 acusando o recebimento da Mogao n '
123/2018 da Sra. Cissia Murer Montagner de congratulag6es e louvor ao Poder
Executivo Municipal, na Secretaria de Turismo e Cultura pelos novos
brinquedos adaptados em parquet e pragas ptiblicas do Municfpio; 26. Oficio
SEGOV n ' 1044/2018 acusando o recebimento do Requerimento n ' 316/2018
do Sr. Alfredo Chiavegato Neto solicitando sobre os benefTcios do novo sistema
de emiss5o de Nota Fiscalda Prefeitura em comparagao com o sistema anterior;
27. Oficio SEGOV n ' 1045/2018 acusando o recebimento do Requerimento
n' 317/2018 do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando sobre quaid sio as 20
empresas co-u os maiores valores adicionados, utilizados para a fomlagao do
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indice de ICMS do Municipio de JaguariQna, relacionando-as com os valores
relatives aos ands de 2013 a 2018; 28. Oficio SEGOV n ' 1046/2018 acusando o
recebimento do Requerimento n ' 318/2018 do Sr. Alonso Lopes da Silva
solicitando sabre a quantidade de criangas indicadas pda Prefeitura que estio
na lila de espera para serem atendidas pele Centro de Equoterapia, entry outras
quest6es; 29. Oficio SEGOV n ' 1047/2018 acusando o recebimento do
Requerimento n ' 319/2018 do Sr. Alonso Lopes da Silva solicitando se exists
um proyeto para um espago permanente para FEART keira de Arte e
Artesanato de Jaguariana; 30. Oficio SEGOV n ' 1048/2018 acusando o
recebimento do Requerimento n ' 320/2018 do Sr. Romilson Nascimento Silva
solicitando sobre o motive de n5o ter side realizado a substituigao de todos os
extintores de inc6ndio, nas depend6ncias da Prefeitura Municipal de
Jaguariana; 31. OfTcio SEGOV n ' 1049/2018 acusando o recebimento do
Requerimento n ' 321/2018 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando
informag6es de quando serif concluidas as providencias necessirias para
abertura de processo para a desapropriagao das terras do Baino Bom Jardim e
estrada JGR; 32. Oficio SEGOV n ' 1050/2018 acusando o recebimento do
Requerimento n ' 322/2018 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando
informag6es de quando servo concluidas as provid6ncias necessfrias para
abertura de processo para a desapropriagao das terras da Estrada do Japones;
33. Oficio SEGOV n ' 1051/2018 acura o recebimento das Indicag6es n's:
328/18 do Sr. Alfredo Chiavegato Neto; 333/18, 334/18, 335/18 e 336/18 do Sr.
Angelo Roberto Torres; 329/18, 330/18 e 331/18 da Sra. Cfssia Murer
Montagner 332/18 da Sra. Inalda Lucio de Brraos Santana; 338/18, 339/18 e
340/18 do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo; 34. Oficio SEGOV n ' 1052/2018
acusando o recebimento da Mogao n ' 130/2018 do Sr. Alonso Lopes da Silva
de congratulag6es e louvor ao CMDCA -- Conselho Municipal dos Direitos da
Crianga e do Adolescents, pda realizagao da 3' Conferencia Municipal dos
Direitos da Crianga e do Adolescents, acontecida no dia 23 de novembro, p.p-,
no audit6rio da FAJ, Campus 1; 35. Oficio SEGOV n ' 1055/2018 acusando o
recebimento do Requerimento n ' 323/2018 do Sr. Angelo Roberto Torres
solicitando informag6es sabre a feitura da iluminagao do campo do Parque
Am6rico Tonietti; 36. Oficio SEGOV n ' 1056/2018 acusando o recebimento do
Requerimenl'i n ' 324/2018 do Sr. Angelo Roberto Torres solicitando
informag6es sobre projeto para a criagao de uma Escola de Rodeios para os
jovens da Cidade que anseiam pda profissao; 37. Oficio SEGOV n ' 1057/2018
acusando o recebimento do Requerimento n ' 325/2018 dos Srs. Luiz Carlos de
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Campos, David Hilfrio Nero e Alfredo Chiavegato Nero solicitando
inFomlag6es sabre as providencias que servo tomadas, visando a melhoria da
mobilidade de pedestres e pessoas portadoras de defici6ncia pdas vias ptlblicas
da Cidade e quais s5o os prazos certos para que das ocorram; 38. Oflcio
SEGOV n ' 1058/2018 acusando o recebimento do Requerimento n ' 326/2018
do Sr. David Hilgrio Nets solicitando infomlag6es sabre a possibilidade de
destinar um veiculo para o CAPS, para atender is pessoas que nio tem
condug5o e que dependem de 6nibus para poderem frequentar o local; 39
OfTcio SEGOV n ' 1059/2018 acusando o recebimento do Requerimento n '
327/2018 do Sr. Jose Munoz solicitando informag6es se exists a possibilidade
de instalar cameras de seguranga na Rua Dr. Clemente Holtman Jr., no
cruzamento com a Rua Amazonas e, no cruzamento com rua Cosm6polis; 40.
Oflcio SEGOV n ' 1060/2018 acusando o recebimento do Requerimento n '
328/2018 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando informag6es sobre as
medidas que estio sends tomadas para combater o aparecimento de escorpi6es
e animais pegonhentos no Municipio, entry outras quest6es; 41. Oficio SEGOV
n' 1061/2018 acusando o recebimento do Requerimento n ' 329/2018 do Sr.
Romilson Nascimento Silva solicitando informag6es sobre as respostas dos
seguintes Requerimentos: n ' 249/2018 solicitando informag6es sabre
conservagao das calgadas em today as viag pOblicas do Municipio; 264/2018
solicitando c6pia do projeto, estudo e impacto financeiro referente a feitoria de
melhorias na passarela defronte a C.E.I. Dona IK e n ' 272/2018 -- solicitando
provid6ncias que foram adotadas para sanar o problema de alagamento na Rua
Vigatto, na Vila MigueIMartini); 42. Oficio SEGOV n ' 1062/2018 acusando o
recebimento do Requerimento n ' 330/2018 do Sr. Romilson Nascimento Silva
solicitando informag6es provid6ncias necess6.das para abertura de processo
licitat6rio para aquisigao de nova Estagao Total de Topografia com GPS, entry
outras infomiag6es; 43. Oficio SEGOV n ' 1064/2018 dandy resposta aos
Requerimentos n ' 160/2018 e 264/2018 do Sr. Romilson Nascimento Silva,
ambos solicitando informag6es sabre construgao de rampa de acesso para
cadeirantes, carrinhos de beb6s e bicicleta, em frente a CEI Dona IK, localizada
na rua Gaspere, 567, Jardim S. Sebastian; 44. Oflcio SEGOV n ' 1065/2018
dandy resposta ao Requerimento n ' 272/2018 do Sr. Romilson Nascimento
Silva solicitando in6ormag6es da provid6ncia que foi adotada para sanar o
problema de alagamento na rua Vigatto, Vila Miguel Martini; 45. Oficio
SEGOV n ' 1066/2018 dandy resposta ao Requerimento n ' 273/2018 do Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando infomlag6es sobre a operagao tapa
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buracos por toda a Cidade, devido ao periodo das chuvas que v6m causando
buracos nas vias pablicas; 46. Oficio SEGOV n ' 1067/2018 dando resposta ao
Requerimento n ' 280/2018 do Sr. Alfredo Chiavegato Nato solicitando
informag6es sobre qual crit6rio adotado quanto a escolha da cor utilizada para a
pintura da Praia Umbelina Bueno e se houve estudo de impacto sobre a
paisagem urbana e patrim6nio naturale cultural; 47. Oficio SEGOV n '
1068/20 ] 8 dandy resposta ao Requerimento n ' 282/2018 do Sr. Alonso Lopes
da Silva solicitando informag6es sobre a forma de funcionamento do Posto de
Atendimento Veterinfrio do Baino Roseira de Baixo; 48. Oflcio SEGOV n '
0012/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 117/2018 do Sr. Angelo Roberto
Torres solicitando informag6es se existe a possibilidade de colocar um
corrimio na escada em frente a Casa da Mem6ria; 49. Oficio SEGOV n '
0017/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 249/2018 do Sr. Romilson
Nascimento Silva solicitando informag6es sobre a conservagao das calgadas em
today as viag do Municipio, feitura das mesmas desde janeiro de 2017, e
previsao para novas construg6es; 50. Oficio SEGOV n ' 0018/2019 dando
resposta ao Requerimento n ' 283/2018 do Sr. Alonso Lopes da Silva
solicitando informag6es sabre coma serf o procedimento de transfer6ncia da
UBS Central para a UBS do Bairro Nova Jaguariana; 51. Oficio SEGOV n '
0019/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 286/2018 da Sra. Tais Camellini
Esteves solicitando informagdes sobre qual a previsao para que sqa feith o
recapeamento das vias, com o cmpr6stimo feith no dia 19/12/2017; 52. OfTcio
SEGOV n ' 0020/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 288/2018 da Sra.
Tail Camellini Esteves solicitando informag6es sobre o motivo das consultas de
dermatologista estarem acontecendo em outras cidades; 53. OfTcio SEGOV
n' 0021/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 265/2018 do Sr. Alh'edo
Chiavegato Nets solicitando infomlag6es se toda a 6'ota de veiculos em
atividade no Municipio este em condig6es adequadas para ser utilizada pda
Administrag5o (com c6pia para o Executivo Municipal e para o Departamento
Especlalizado em Seguranga e Medicina do Trabalho-DESMT); 54. Oflcio
SEGOV n ' 0022/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 267/2018 da Sra.
Tais Camellini Esteves solicitando informag6es da possibilidade de construir
uma lombada na rua Pedro Lana, pr6ximo ao Condominio Recanto Jaguari; 55.
Oficio SEGOV n ' 0023/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 268/2018 da
Sra. Tais Camellini Esteves solicitando informag6es da possibilidade de
construir uma lombada na rua Rovaron, em frente ao nQmero 78; 56. Oficio
SEGOV n ' 0024/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 269/2018 da Sra.
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Cfssia Murer Montagner solicitando infomtag6es do motive de at6 08/10/2018
n5o foi atendida e respondida a indicagao n ' 257/2018, que solicita a corregao
de marcagao do solo no cruzamento entry a rua Maranhgo e rua Souza; 57.
alicia SEGOV n ' 0025/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 285/20] 8 do
Sr. Angelo Roberto Torres solicitando informag6es do ngo atendimento do
pedido da Indicagao n ' 260/2018, por completo, faltando a feitura da Faixa de
Pedestre; 58. Oficio SEGOV n ' 0026/2019 dando resposta ao Requerimento n '
287/2018 da Sra. Tats Camellini Esteves solicitando informag6es qual a
previsao para aquisigao de maid velculos especiais para o Municipio; 59. Oficio
SEGOV n ' 0027/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 289/2018 da Sra.
Tais Camellini Esteves solicitando infomtag6es sabre quala possibilidade de
aquisigao de um aparelho de Ressonfncia Magn6tica no Hospital Municipal;
60. Oficio SEGOV n ' 0028/2019 dandy resposta ao Requerimento n '
290/2018 da Sra. Tail Camellini Esteves solicitando informag6es sabre qual a
possibilidade de melhorar e agilizar o atendimento do pronto socorro do
Hospital Municipal; 61. Oficio SEGOV n ' 0029/2019 dando resposta ao
Requerimento n ' 292/2018 da Sra. I'ais Camellini Esteves solicitando
infomlag6es sabre quala previsao de infcio da revitalizagao da lgreja Matriz
Centengria de Santa Maria; 62. Oficio SEGOV n ' 0030/2019 dandy resposta ao
Requerimento n ' 294/2018 do Sr. David Hilfrio Nato solicitando informag6es
sobre qual o valor gasto total polo Hospitalpor semestre; qual o repasse anual
para o Hospitalpelo Municipio e quais os valores arrecadados, por semestre, de
outros beneficios/instituig6es; 63. Oficio SEGOV n ' 003 1/2019 dandy resposta
ao Requerimento n ' 295/2018 da Sra. Cfssia Murer Montagner solicitando
informag6es porque at6 a data de 12/11/2018 ngo foi atendida a Indicagao n '
100/2018 para que sega efetuada a repintura das marcag6es de orientagao no
cruzamento da Rua Rond6nia com Rua Alagoas e Rua Jose Alves Guedes, no
bairro Jardim Sonia; 64. Oficio SEGOV n ' 0032/2019 dandy resposta ao
Requerimento n ' 296/2018 da Sra. Cfssia Murer Montagner solicitando
infomlag6es porque at6 a data de 12/11/2018, ngo foi atendida a Indicagao n '
255/2018 para que sqa efetuada a repintura das marcag6es de orientagao no
cruzamento da Rua Cel. Amfncio Bueno e Rua Santa Catarina, no Jardim
Sonia; 65. Oficio SEGOV n ' 0033/2019 dando resposta ao Requerimento n '
297/2018 da Sra. Cfssia Murer Montagner solicitando informar quala atual
situagao dos brinquedos nas creches e quando vai ser feita a aquisigao de novos
brinquedos para as creches; 66. OfTcio SEGOV n ' 0034/2019 dandy resposta ao
Requerimento n ' 298/2018 do Sr. Alonso Lopes da Silva solicitando
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informag6es de homo 6 distribuido o soto antiofidico no Municipio, e em casa
de picada coma 6 frito o procedimento; 67. OfTcio SEGOV n ' 0035/2019 dandy
resposta ao Requerimento n ' 299/2018 do Sr. Jose Muniz solicitando
informag6es se exists a possibilidade de utilizar o espago do antigo Museu
Ferroviario, no Centro Cultural, para acomodagao da FEART; 68. Oflcio
SEGOV n ' 0036/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 301/2018 do Sr.
Angelo Roberto Torres solicitando informag6es se existe a possibilidade de ser
feito um cali da manhi simpler para os pacientes nos dias de exams de langue
nos postos de Saide; 69. Oficio SEGOV n ' 0037/2019 dandy resposta ao
Requerimento n ' 302/2018 do Sr. Angelo Roberto Tones solicitando
infomiag6es sabre a data das pericias e o parecer das vistorias realizadas nos
radares da Avenida Marginal, pr6ximo ao Botequim da Estagao e da Praia
Emilio Marconato; 70. Oficio SEGOV n ' 0038/2019 dando resposta ao
Requerimento n ' 303/2018 do Sr. Angelo Roberto Torres solicitando
informag6es do puzo em que o pedido do Requerimento n ' 079/20]8 que
solicita informag6es se exists projeto para a retirada do trfnsito de caminh6es
que vgo para as empresas no bairro Roseira de Cima, serf atendido; 71. Oficio
SEGOV n ' 0039/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 304/2018 do Sr
Angelo Roberto Torres solicitando informag6es sabre o funcionamento da
caixa d'agua do bairro Roseira de Cima; 72. Oficio SEGOV n ' 0040/2019
dando resposta ao Requerimento n ' 305/2018 do Sr. David Hilfrio Nato
solicitando informag6es da execugao urgente de(re) pintura das f aixas de
pedestres nas mas, plata de sinalizagao e(re) pintura das lombadas e a
colocagao de plazas com o noms das mas do Bairro Colinas do Castelo; 73
Oflcio SEGOV n ' 0041/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 306/2018 do
Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando informag6es claus sabre o processo
licitat6rio de pavimentagao asf altica nos bairros Floresta, Santo Antonio do
Jardim e Bom Jardim, e se casa o mesmo n8o exista, informar o motive de nio
estar sends feito e quando se iniciar£; 74. Oficio SEGOV n ' 0042/2019 dandy
resposta ao Requerimento n ' 312/2018 da Sra. Tais Camellini Esteves
solicitando informag6es quala possibilidade de serem instaladas lombadas
elevadas na cidade; 75. Oficio SEGOV n ' 0043/2019 dando resposta ao
Requerimento n ' 313/2018 da Sra. Tais Camellini Esteves solicitando
informag6es quala data de entrega dos uniformed escolares para o ano letivo de
2019, sends (lue os mesmos se encontram em licitagao ha dais anos; 76. Oficio
SEGOV n ' 0045/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 314/2018 da Sra.
Tais Camellini Esteves solicitando informag6es quando serf finalizada a
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construgao das rampas de acessibilidade urbana no Municipio; 77. Oficio
SEGOV n ' 0046/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 316/2018 do Sr.
Alfa-edo Chiavegato Nato solicitando informag6es sobre os beneficios do novo
sistema de emiss5o de Nota Fiscal da Prefeitura em comparagao com o sistema
anterior; 78. Oficio SEGOV n ' 0047/2019 dandy resposta ao Requerimento n '
3 17/2018 do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando infomlag6es sobre quais
sio as 20 empresas com os maiores valores adicionados, utilizados para a
formagao do {ndice de ICMS do Municfpio de Jaguariana, relacionando-as com
os valores relativos aos ands de 2013 a 2018; 79. OHcio SEGOV n ' 0048/2019
dandy resposta ao Requerimento n ' 318/2018 do Sr. Alonso Lopes da Silva
solicitando informag6es sabre a quantidade de criangas indicadas pda
Prefeitura que estio na gila de espera para serem atendidas polo Centro de
Equoterapia, entre outras quest6es; 80. OfTcio SEGOV n ' 0049/2019 dandy
resposta ao Requerimento n ' 310/2018 da Sra. Tais Camellini Esteves
solicitando infomiag6es sobre o valor de locagao das tr6s Vans adaptadas, que
estio sendo utilizadas para o transporte especial do Municipio; 81. Oficio
SEGOV n ' 0050/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 311/2018 da Sra.
Tais Camellini Esteves solicitando inforinag6es sobre homo foi feita a selegao
para a contratagao dos motoristas para as tr6s novak vans especiais do
Municipio; 82. Oficio SEGOV n ' 0051/2019 dando resposta ao Requerimento
n' 328/2018 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando sobre as medidas
que estio sendo tomadas para combater o aparecimento de escorpi6es e animais
pegonhentos no Municipio, entre outras quest6es; 83. Oflcio SEGOV n '
0052/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 320/2018 do Sr. Romilson
Nascimento Silva solicitando sobre o motivo de nio ter fido realizado a
substituigao de todos os extintores de inc6ndio, nas dependencias da Prefeitura
Municipal de Jaguariina; 84. Oficio SEGOV n ' 086/2019, indicando a
Vereadora Cissia Murer Montagner para atuar homo Lider de Governo na
Cgmara no bi6nio 2019/20120, e homo Vice Lider o Vereador Rodrigo da Silva
Blanco. A seguir dos Senhores Vereadores foram lidas as ementas das seguintes
proposituras: Projetos: 1. De Lei Complementar do Sr. Alfredo Chiavegato
Neto que altera a Lei Complementar Municipal n ' 134/2007, que institut o
C6digo de Posturas do Municfpio de JaguariOna, e df outras provid&ncias; 2
De Lei do Sr. David Hilfrio Nato que altera a denominagao da via que liga a
Rodovia SP-340 a Rodovia SP-95 sob jurisdigao do Municipio de Jaguariana
para "Prefeito La6rcio Jose Gothardo" e da outras provid6ncias; 3. De Lei do
Sr. David Hilfrio Nato que disp6e sobre denominagao de via publica homo
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Avenida Vereador Wilson Moreira de Santana; 4. De Lei do Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo que disp6e sobre denominag6es de viag pttblicas coma
Avenida Rinaldi; depois de lidos foram os projetos encaminhados para as
Comiss6es Pemianentes para parecer; Requerimentos: 1. Do Sr. Rodrigo da
Silva Blanco solicitando a CPFL Santa Cruz infomlag6es sobre os motives de
muitos cidad5os terem recebido dual contas de energia com vencimentos para o
mesmo mCs de dezembro/2018, entre outras informag6es; 2. Dos Srs. Luiz
Carlos de Campos, David Hilfrio Nato, Alfredo Chiavegato Nero e Tais
Camellini Esteves solicitando ao Executive Municipal informag6es sabre quaid
foram os mo!.lvos para os acr6scimos da TSP (coleta de lixo) e da Contribuigao
de lluminagao Publica, no ano de 2019, entry outras quest6es; 3. Do Sr. Walter
Luis Tozzi de Camargo solicitando ao Executive Municipal informag6es sobre
as vagas remanescentes do processo seletivo do PROUNI Municipal de 2019 e
a possibilidade de atendimento a todos os aprovados excedentes classi$cados;
4. Do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres solicitando ao Executive
Municipal informag6es sabre quais os Deputados Federais e Estaduais que
enviaram verbal para o Municipio e os respectivos valores; 5. Do Sr. Angelo
Roberto Torres -- Neguita Torres solicitando ao Executive Municipal
infomlag6es de quando serif contratados maid um ginecologista e um
odontologista no Porto de SaOde do bairro Roseira de Cima; 6. Do Sr.
Romilson Silva solicitando ao Executive Municipal informal(5es de quando se
concluirgo as adequag6es a serum feitas para que a UPA(Unidade de Pronto
Atendimento), volta a atender 24 horan, e ainda informag6es sobre o processo
licitat6rio do aparelho de raid X; 7. Do Sr. Romilson Silva solicitando ao
Executivo Municipal informag6es de quando serf executada a construgao de
uma nova rodovigria na SP 340, no bairro Roseira de Cima; 8. Do Sr. Rolnilson
Silva solicitando ao Executivo Municipal infonnag6es sobre a aquisigao de
cestas bfsicas pda Prefeitura Municipal, qualmontante 6 repassado a Secretaria
Municipal de Assist6ncia Social, mensalmente, entre outras quest6es; 9. Do Sr.
Romilson Silva solicitando ao Executivo Municipal informag6es de quando
voltarf o funcionamento da "creche em tempo integral" paras as criangas entry
03 a 06 ands: Indicag6es: 1. Do Sr. Albedo Chiavegato Nero solicitando ao
Executivo Municipal reforgar a demarcagao de solo na Rua Maranhio (trecho
pr6ximo a transportadora INOVE at6 a MP EVENTOS), bem coma, a Praia
Basaglia; 2. Do Sr. Jose Munoz solicitando ao Executive Municipalmanuteng5o
no Parque Imperial, no que conceme a manutengao e conserto dos brinquedos,
bem coma a garantia da iluminagao, trocando as lampadas queimadas; 3. Do Sr.
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Jose Muniz solicitando ao Executivo Municipal manutengao no Parque Luis
Barbosa, no que conceme a manutengao e conserto dos brinquedos, bem como
a garantia da iluminagao, trocando as lampadas queimadas; 4. Dos Srs. Luiz
Carlos de Campos, David Him'io Nato, Alfredo Chiavegato Nato e Tais
Camellini Esteves solicitando ao Executivo Municipal urbanizagao da Praia
Vit6rio Rizzoni, localizada no Br. Nova Jaguariana, com as melhorias
necessirias para que possa ser utilizada polos moradores do bairro; 5. Dos Srs.
Luiz Carlos de Campos e David Hilirio Neto solicitando ao Executive
Municipalcolocagao de cerca de alambrado na divisa da area publica conhecida
como "Bosque da Celina do Castelo", que se localiza na Av. Milton Fortunato
Gulglielminetti, para deixar o local devidamente fechado; 6. Do Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo solicitando ao Executive Municipal colocagao de bueiro na
rua Laranjeira, baino Roseira de Cima, em virtude do volume das aguas
pluviais invadirem as casas; 7. Do Sr. Rodrigo da Silva Blanco Magrao,
solicitando ao Executive Municipal instalagao de um painel chamado
IMPOSTOMETRO, que tem a fungao de inHomlar os valores dos impostos
arrecadados no Municipio (com c6pia para a Associagao Comercial e Industrial
de Jaguariana); 8. Do Sr. Jose Muniz solicitando ao Executive Municipal
refazer a calgada da praia Umbelina Buena, onde este instalado um jardim,
junta ao Parquinho, aumentando sua area, tomando a mesma num calgadao; 9
Do Sr. Jose Muniz solicitando ao Executive Municipal cotnpra de madeira de
rodas para a municipalidade; 10. Do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita
Torres, solicitando ao Executive Municipal que seja recolocada a plata de
denominagao no Parque Maria Stela Torres, no bairro Roseira de Cima; 11. Do
Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres, solicitando ao Executive
Municipal limpeza, com urg&ncia, no Parque Maria Stela Torres, no bairro
Roseira de Cima; 12. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao
Executive Municipal construgao de uma passarela elevada nas imediag6es da
Escola Municipal"Cel. Amfncio Bueno". Mog6es: 1. Do Sr. Rodrigo da Silva
Blanco de pesar pelo passamento da Sra. Maria de Lourdes Fante, ocorrido no
dia 18 de janeiro pp., aos 73 anos de idade, nesta cidade; 2. Do Sr. David
Hilfrio Nets de pesar pele passamento do Sr. Joaquim Ribeiro do Amaral
Neyzinho, ocorrido no dia 28 de dezembro pp., aos 53 anon de idade, nesta
cidade; 3. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo e Outros de Pesar por todas as
vftimas da trag6dia do rompimento da barragem, em Brumadinho - Minas
Gerais, ocorrido na sexta-keira, dia 25 de janeiro de 2019; 4. Do Sr. Alfredo
Chiavegato Nets de apelo aos Govemos Federal e Estadual, para que sejam
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destinados recursos a fim de ajudar o andamento da pesquisa do f armaco capaz
de combater as c61ulas do cancer de bexiga urinfria e colorretal(intestino)(com
c6pia para as cidades da Regiao Metropolitana de Campinas); 5. Do Sr. Jose
Muniz de congratulag6es e louvor a Sra. Rita de Cfssia Siste Bergamasco,
Vice-Prefeita e Secretfria Municipal de Meir Ambiente, palos 35 anon de
trabalho prestados frente ao Municipio; 6. Da Sra. Cfssia Murer Montagner de
pesar pele passamento da Sra. Anezia Siqueira dos Santos, ocorrido aos 30 de
janeiro pr6ximo passado, aos 57 ands de idade, nesta cidade; 7. Do Sr. Angelo
Roberto Ton'es Neguita Torres de pesar polo passamento do Sr. Anisio
Geraldo de Aguiar, ocorrido aos 20 de janeiro pr6ximo passado, aos 86 aaas de
idade, nesta cidade; 8. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de congratulag6es
e louvor aos Srs. Joie Renato e Marcia Calvo de Godly e Paulo Sergio
Penteado pda brilhante organizagao e realizagao da f'etta acontecida no RED
Eventos, no Qltimo dia 12 de janeiro, em comemoragao aos 40 ands da Eko's
Night Club. A seguir, foram ladas as ementas das seguintes correspond6ncias de
Diversos: I. OfTcio SETH.JC 628/2018 da Sra. Secretfria de Turismo e Cultura
do Municipio, agradecendo a Mogao n ' 133/2018, de iniciativa da Sra. Cfssia
Murer Montagner e Outros de Congratulag6es e louvor a "Primeira Cavalgada
de Natal e Cafe com Viola", oconida no dia 02 de dezembro de 2018, na
Fazenda da Barra; 2. Comunicado do Fundo Nacional de Sa&de (via
fns.laude.gov.for), sabre liberagao de verba ao Municipio, no m6s de novembro
de 2018, no valor de R$ 584.843,17; 3. Comunicado do Funds Nacional de
SaQde (via fns.laude.gov.for), sabre liberagao de verba ao Municipio, no m6s
de dezembro de 2018, no valor de R$ 935,817,00; 4. Comunicado do Fundo
Nacional de SaOde (via fns.saude.gov.for), sobre liberagao de verba ao
Municipio, no m6s de janeiro de 2019, no valor de R$ 688.794,74. A seguir, o
Sr. Presidents colocou em votagao as seguintes Proposituras, comunicando que
se houvesse desejo de discussao, deveriam proceder de acordo com o Art. 154,
alinea tlnica, do Regiments Intemo, alterado pdas Resolug6es n's 63 e 91):1.
Requerimento do Sr. Rodrigo da Silva Blanco solicitando a CPFL Santa Cruz
informag6es sabre os motivos de muitos cidadios terem recebido duas contas
de energia com vencimentos para o mesmo m&s de dezembro/2018, entry outras
informag6es, em votag5o foia mesmo aprovado por unanimidade de votos; 2.
Requerimento dos Srs. Luiz Carlos de Campos e David Hilgrio Neto solicitando
ao Executive Municipal informag6es sobre quaid foram os motives para os
acr6scimos da TSP (Goleta de lixo) e da Contribuigao de lluminagao Publica,
no ano de 2019, entry outras quest6es, em votagao foio mesmo aprovado por
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unanimidade de votes;3. Requerimento do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo
solicitando ao Executive Municipal informag6es sabre as vagas remanescentes
do processo seletivo do PROUNI Municipal de 2019 e a possibilidade de
atendimento a todos os aprovados excedentes classificados, em votagao foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votes; 4. Requerimento do Sr. Angelo
Roberto Torres -- Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal
infomlag6es sobre quaid os Deputados Federais e Estaduais que enviaram
verbal para c ' Municipio e os respectivos valores, em votagao foio mesmo
aprovado por unanimidade de votes; 5. Requerimento do Sr. Angelo Roberto
Torres Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal informag6es de
quando servo contratados maid um ginecologista e um odontologista no Pesto
de SaQde do bairro Roseira de Cima, em votagao foio mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 6. Requerimento do Sr. Romilson Silva solicitando ao
Executive Municipal infonnag6es de quando se concluirio as adequag6es a
serum fellas para que a UPA(Unidade de Pronto Atendimento), volpe a atender
24 horas, e ainda informag6es sobre o processo licitat6rio do aparelho de raio
X, em votagao foio mesmo aprovado por unanimidade de votos; 7.
Requerimento do Sr. Romilson Silva solicitando ao Executivo Municipal
informag6es de quando sera executada a construgao de uma nova rodovifria na
SP 340, no tairro Roseira de Cima, em votagao foia mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 8. Requerimento do Sr. Romilson Silva solicitando ao
Executive Municipal informag6es sabre a aquisigao de cestas bisicas pda
Prefeitura Municipal, qual montante 6 repassado a Secretaria Municipal de
Assist6ncia Social, mensalmente, entry outras quest6es, em votagao foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votes; 9. Requerimento do Sr. Romilson
Silva solicitando ao Executivo Municipal informa96es de quando voltarf o
funcionamento da "creche em tempo integral" paras as criangas entry 03 a 06
anos, em votagao foio mesmo aprovado por unanimidade de votos; 10. Mogao
do Sr. Rodrigo da Silva Blanco de pesar pelo passamento da Sra. Maria de
Lourdes Fante, ocorrido no dia 18 de janeiro pp., aos 73 anos de idade, nesta
cidade, em votagao foia mesma aprovada por unanimidade de votes; ll.
Mogao do Sr. David Hilfrio Nero de pesar pelo passamento do Sr. Joaquim
Ribeiro do Amaral- Neyzinho, ocorrido no dia 28 de dezembro pp. aos 53 anos
de idade, nesta cidade, em votagao foia mesma aprovada por unanimidade de
votos; 12. Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo e Outros de pesar por
today as vitimas da trag6dia do rompimento da barragem, em Brumadinho
Minas Gerais, ocorrido na sexta-keira, dia 25 de janeiro de 2019, em votagao foi
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a mesma aprovada por unanimidade de votos; 13. Mogao do Sr. Alfredo
Chiavegato Nets de apelo aos Govemos Federal e EsLadual, para que sejam
destinados recursos a fim de ajudar o andamento da pesquisa do f armaco capaz
de combater as c61ulas do cancer de bexiga urinfria e colorretal(intestine) (com
c6pia para as cidades da Regiao Metropolitana de Campinas), em votagao foi a
mesma aprovada por unanimidade de votos; 14. Mogao do Sr. Jose Muniz de
congratulag6es e louvor a Sra. Rita de Cfssia Siste Bergamasco, Vice-Prefeita e
Secretiria Municipal de Memo Ambience, pelts 35 anos de trabalho prestados
frente ao Municipio, em votagao foia mesma aprovada por unanimidade de
votos; 15. Mogao da Sra. Cfssia Murer Montagner de pesar polo passamento
da Sra. Anezia Siqueira dos Santos, ocorrido aos 30 de janeiro pr6ximo
passado, aos 57 ands de idade, nesta cidade, em votagao foia mesma aprovada
por unanimidade de votes; 16. Mogao do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita
Torres de pesar polo passamento do Sr. Anfsio Geraldo de Aguiar, ocorrido aos
20 de janeiro pr6ximo passado, aos 86 anos de idade, nesta cidade, em votagao
foia mesma aprovada por unanimidade de votos; 17. Mogao do Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo de congratulag6es e louvor aos Srs. Joie Renata e Mfrcio
Calvo de Godoy e Paulo Penteado pda brilhante organizagao e realizagao da
testa acontecida no RED Eventos, no Oltimo dia 12 de janeiro, em
comemoragao aos 40 ands da Eko's Night Club, em votagao foia mesma
aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidents deixou livre a
palavra aos senhores Vereadores que quisessem fazer uso por dais minutes e
cinco segundos, seguindo ordem de inscrigao em livro, versando sabre Temas
Livres: pda ordem, tomou a palavra o Sr. Alonso Lopes da Silva que
cumprimentou a todos, dizendo que aquela era primeira sessio e que des
estavam comegando, e que era um novo ano, e que ele esperava que a Casa
continuasse com o mesmo empenho que des tiveram no ano anterior, de estar
discutindo, de estar vencendo a quest5o das divergencias, e estar discutindo de
forma syria as quest6es da cidade; disse que achava que des tinhaln inaugurado
ali um novo espago na Camara, dandy possibilidade do pessoal que estava
envolvldo com album assunto vir na Casa e participar das reunites das
Comiss6es, e que achava que ipso era muito importante as pessoas estarem na
Casa, diretamente conversando com o seu Vereador; disse que era ipso, ele
esperava que naquele ano, des conseguissem fazer o mesmo exercicio que des
fizeram no ano anterior, homo ele ja tinha ditz, de superar as diverg6ncias e
pensar, principalmente, na cidade, pensar, principalmente, nos cidadios da
cidade, e fazer uma gestao muito pr6xima das pessoas, e muito pr6xima da
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populagao; agradeceu, dizendo que era isso; a seguir, tomou a palavra o Sr.
Alfredo Chiavegato Nero que cumprimentou a todos, dizendo que esperava ser
um pouco rgpido, porque o tempo era curto, mas que ele gostaria de usar o seu
espago mais dedicado a mogao que ele apresentou, e des tiveram a honra de
receber na Casa, o Doutor Wagner, que usaria a tribuna depois, e que o Dr.
Wagner, e que achava que o Cecon n5o estava ali na bala naquele memento, e
que ele tinha fido uma pessoa que sentiu na pele um problema relacionado a
mie dole, que passou por um periods ruim, no atendimento com o cancer que
ela sofreu e acabou falecendo, e que des viram toda a angastia dele naquele
ano que passou; a seguir, leu o tear da Mogao: "Wagner Favaro, pesquisador da
Unicamp, faz parte da equips de pesquisa da Universidade Estadual de
Campinas(UNICAMP) que desenvolveu um medicaments in6dito no Brasil,
que 6 sein vezes maid potente que as drogas usadas atualmente, e que 6 capaz de
combater as c61ulas do cancer de bexiga. O fhrmaco trata-se de um composto
sint6tico nanoestruturado com propriedades antitumorais e imuno16gicas,
denominado OncoTherad. Por ser um nanofimtaco, o OncoTherad 6 menos
t6xico do que os usuais e permits que o paciente tenha qualidade de vida
melhor durante o tratamento. A16m disco, age homo uma imunoterapia,
estimulando o sistema imune no combats aos tumores. 0 0ncoTherad
representa o primeiro medicaments a ser desenvolvido no Brasil para o
tratamento de determinados tipos de canceres, o qual possui patented no Brasil
e Exterior e possui logomarca registrada junta ao Instituto Nacional de
Propriedade Industrial(INPI). Ha mais de um ano, o f armaco comegou a ser
testado em des e pacientes que apresentam metfstases e ja esgotaram ladas as
altemativas de tratamento. 0 0ncoTherad este em Ease de testes clinicos em
sores humanos com os c&nceres de bexiga uriniria e colorretal (intestine). No
combate ao cancer de bexiga, 6 comum a retirada do tumor seguida por uma
terapia com a vagina BCG, mas muitas pessoas sofrem com a ineficfcia e
efeitos colaterais e, eventualmente, chegam a enfrentar a malta dela na redo
publica. O protocols clinics para cancer de bexiga este em uso no Hospital
Municipal dc Paulinia (Setter de SaQde do Homem) com aprovagao pda
Comiss5o de utica em Pesquisa/ UNICAMP (Namero do CAAE: estava na
mogao); Atualmente est5o em tratamento 20 pacientes, os quads apresentam
excelentes resultados. Ap6s 18 memes de tratamento, os tumores tiveram
redugao de 86,7% no nQmero e no tamanho, a16m de baixos efeitos colaterais e
melhora na qualidade de vida dos pacientes." O Sr. Secretgrio solicitou ao
Vereador para que concluisse, porque ja tinha dado o seu tempo; o Vereador
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disse que era um pouquinho maid extenso, e perguntou ao Presidents se ele
abria uma excegao e o Sr. Presidente pediu ao Vereador que concluisse, e o Sr.
A[fredo Chiavegato Neto continuou ]endo: "A16m desse protoco]o, os
pesquisadores iniciaram outro protocols clinico em 20 pacientes com cancer
colorretal(Estadio T4 com metistases em), no Hospital de Clinical da
UNICAMP, e com resultados muito significativos de remissio da doenga em
mais de 609'i dos castes. Outros tumores coma ]nama, pr6stata e pancreas
tamb6m iniciaram a faso de testes com o medicaments, e at6 o memento
apresentando bona resultados. Considerando todos os protocolos clinicos, estio
em tratamento 58 pacientes. Esse f amlaco representa um grande avango para
nosso pals, uma vez que seguiu de forma correta today as etapas para
desenvolvimento de um produto. A16m disso, considerando a crime em que
vivemos e a grande desconfianga da sociedade acerca do trabalho desenvolvido
nas Universidades Pablicas, elsa pesquisa representa o retomo para a sociedade
civil do investimento feito is IJniversidades. Diante do exposto, apresento a
Mesa, apes ouvido o douto Plenario, observada as fomialidades legais, Mogao
de Apelo ao Minist6rio da SaQde e Secretaria de SaQde Govemo do Estado
de Sio Paulo, para que sejam destinados recursos a fim de ajudar no andamento
da pesquisa desse f armaco capaz de combater as c61ulas do cancer de bexiga
urinfria e colorretal(intestine). Deliberado favoravelmente sejam
encaminhadas c6pias desta propositura ao Minist6rio da SaQde e a Secretaria de
SaQde -- Govemo do Estado de Sgo Paulo" e tamb6m a ladas as Cfmaras da
RMC Regiao Metropolitana de Campinas, solicitando das mesmas apoio
nesta Mogao", para as quads a Unicamp prestava grande servigo a todas das;
disse que agradecia, primeiramente, o veto favorfvel de todos a aprovagao da
mogao, e pediu desculpas por nio ter tempo suficiente para comenta-lo, mas o
Dr. Wagner estava na Casa e ida poder fazer uso da palavra em memento
oportuno; agradeceu, desejando boa noite a todos; a seguir, tomou a palavra o
Sr. Angelo Roberto Torres que cumprimentou a todos, e, primeiramente,
agradeceu a Deus por aquela primeira sess5o do ano, e que des pudessem fazer
o trabalho deles voltados a populagao da cidade, parabenizou a nova Mesa e
que des pudessem, assim, seguir o trabalho doles; agradeceu aos nobres Pared
pda aprovagao dos requerimentos, indicag6es e mog6es, e dentre as suas
mog6es, ele gostaria de ler a mogao que foi feita ao Sr. Anisio Aguiar,
Presidents, idealizador da Cavalaria Antoniana da cidade, um homem que
trabalhou sempre em prol de ajudar a comunidade da cidade; e leu o seguinte:
:Com os olhos fechados, Anisio Geraldo de Aguiar parecia mergulhar no
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passado em busca das lembrangas de uma hist6ria de vida marcante envolvendo
a paixao por cavalos. Na maid sincera ligao de humildade, Anisio labia que, de
sua promessa feita ha mais de 50 anos, surgiu um fen6meno de f6 que f'm
Jaguariana se tamar um name expoente mundo afora. Muitos ands antes,
Anisio de Aguiar, apaixonado por equinos, num moments impensado vendeu a
jovem 6gua Cabana para um desconhecido da cidade de Amparo. Ndo demorou
para bator o arrependimento e descobrir a paixao pda companheira. O destino,
idas e vindas, algumas mudangas de cidade, separaram o ferreiro de Cabana por
um bom tempo. Ele f'ez entao, uma promessa para reencontrf-la e sabia que
syria atendido. Depois de se mudar para Jaguariana, passou polo baino Roseira
e a reconheceu em um pasto. Procurou o dona e a trouxe de volta. Ele disse que
a grata havia fido alcangada. A promessa foi paga com exatidio no segundo
domingo de junho de 1973, de acordo com a familia Aguiar. Anisio, montado
em Cabana, e alguns amigos fizeram o percurso, com a imagem de Santo
Antonio. Eles jamais imaginavam no que este improviso se tomaria. A
Cavalaria Antoniana que se transformou ao lingo das d6cadas em um dos
movimentos de religiosidade, devogao e preservagao cultural mais tradicionais
do estado de Sio Paulo, surgiu do amor de Seu Anisio pele antigo animal de
estimagao: a 6gua Cabana. Uma mangalarga a quem o ex-ferreiro e amansador
de cavalos se referia homo inesquecfvel. O que era pouco virou uma legiao. A
Cavalaria Antoniana arrasta milhares, que Htca impossivel precisar o nQmero
exato de envolvidos. Entry participantes, dcvotos e curiosos nas mas de
Jaguariana, hf quem estime 50 mil pessoas. Com a promessa paga, surgiu a
devogao por Santo Antonio e depois a Cavalaria Antoniana. Seu Anlsio, a16m

dos amigos, tamb6m tinha o apoio da mulher, Jandira Della Torre Aguiar, na
missio de agradecimento. Ela o incentivou e o acompanhou at6 morrer em
1987. E a cidade inteira reconhece e abraga a tradigao. Milhares de cavaleiros e
amazonas se encontram na cidade do Circuito das Aguas Paulista, a 30 km de
Campinas. As comitivas chegam de municipios vizinhos, outros maid distantes
e at6 de Minas Gerais. Juntos percorrem por horas as principais mas e avenidas
de Jaguariana. At6 2016, Anisio de Aguiar liderava a tropa a cavalo, mas as
recomendag6es m6dicas para que preservasse as emog6es do coragao, o
forgaram a vicar longs da sega. Nests ano de 2019 a Cavalaria irf completar 46
antes de exist6ncia e, infelizmente, o senhor Anisio ngo podera mais assistir
daqui esse acontecimento tio bonito que transborda emogao a todos os
apaixonados por cavalos e devotados de Santo Antonio, pols no Oltimo dia 20
de janeiro ele faleceu aos 86 ands de idade. A hist6ria, a tradigao e as
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lembrangas desse ilustre senhor que transformou sua promessa em um events
estimado por muitos, estar8o sempre guardadas e revividas nesta cidade. Nossa
gratidao ao senhor Anisio sera etema. Etta Casa de Leis jamais poderia deixar
de manifestar seu pesar a familia Aguiar, pda partida do senhor Anisio Aguiar,
desta fomla, obedecidas as regras de praxe e ouvido o Plenario, apresento a
Mesa, Mogao de Pesar polo passamento do senhor Anisio Geraldo de Aguiar,
acontecido dia 20 de janeiro pp., aos 86 anos de idade. Havendo aprovagao
delta Mogao, bela a mesma encaminhada a familia enlutada". O Sr. Presidente
comunicou ao Vereador que seu tempo estava esgotado; a seguir, tomou a
palavra a Sra. Cfssia Murer Montagner que cumprimentou a todos e todas, e
que ida falar bem rapido at6 para compensar o tempo, que 6oi muito importance
os sous colegas usarem aquele tempo para completarem a mogao, mas ela s6
queria dar as boas vindas a todos, e dizer que ela esperava que CIGS

conseguissem, realmente, fazer mats um outro ano muito produtivo, que era a
obrigagao doles, confirmou com a Tais, e disse que CIGS estavam ali, des
quiseram ser Vereadores, des se candidataram e torah eleitos, era obrigagao
doles fazer um bom trabalho e que ela esperava que des conseguissem, naquele
ano, completar isso, e que agora, uma coisa triste com relagao a Brumadinho,
que o Vereador Walter citou, e que era incrivel que aquelas coisas ainda
acontecessem no Pals, esse tipo de coisa, esse lipo de crime contra a pessoa,
porque todo mundi, quem estava envolvido ali, e a Empresa, ela tinha que
saber, ela tinha obrigagao de saber ou fomiar uma equips que protegesse essay
pessoas, porque o que tinha acontecido la, nio era nada maid do que um crime e
algu6m teria que ser responsabilizado por ipso, e mais importante, essas coisas
tinham que ser evitadas, e era para isso que tinha prevengao, aquino foi uma
coisa horrivel, e quando CIGS liam a maneira que tinha vindo aquele dilavio,
aquele tsunami de lama, aquilo era uma agressao em ama das pessoas, as
pessoas estavam if enterradas e nio iriam ser encontradas; disse que ipso
deveria sim revolts-los muito, n8o podia mais acontecer no Brasil, e que toda
hora des falavam ipso, e dana pouch acontecia de novo, a empresa poderosa
coma aquela, cometia um crime homo aquele; disse que ela tamb6m queria
lamentar o falecimento da sua amiga Anezia Siqueira dos Santos, com apenas
cinquenta e sete ands, que era m8e do seu amigo Luciano, do seu amigo Tiago,
e tamb6m de mais duas Hilhas, o marido, tamb6m, seu amigo, e desejou que ela
estivesse em paz onde ela estivesse agora, e que des Cram uma familia
excelente, que merecia todd o respeito delis, e que dispensou um grande
abrago, porque... o Sr. Secretfrio solicitou a Vereadora que concluisse; e ela
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continuou dizendo de dar um grande abrago neles para concluir, rapidamente;
dispensou um grande abrago a todos e desejou boa noite; a seguir, tomou a
palavra o Sr. Cristiano Jose Cecon que cumprimentou a todos, dizendo que
gostaria de dar os parab6ns ao Fred, principalmente aos idealizadores da
pesquisa, e que era de extrema importancia para desvendar os caminhos dessa
tortuosa doenga, que estava tio longe, que fazia tantas familias sofrerem, e que
pudessem descobrir porque Jaguariana era a segunda do Estado de S5o Paulo,
em casos de cancer, parabenizou, e desqou que o Govemo entendesse a
importancia dense tmbalho; disse que ele que conviveu sein meses dentro do
CAISM, da Unicamp, com a sua mae, ele labia o que era ipso, o que era esse
sofrimento, e que naquela semana, desde o dia quatro, ele comegou um prqeto
de sua autoria, o zero cinco cinco de dais mil e dezoito, "Semana Municipal de
Prevengao do Cancer", e que existiam fom)as que podiam ajudar a prevenir o
Cancer, e que ele estava humildemente entregando c6pias, Xerox, para as
pessoas e que se ele pudesse fazer uma familia a ments chorar, ele estaria feliz;
agradeceu, desQjando boa noite a todos e um bom ano; a seguir, tomou a
palavra o Sr. David Hilfrio Neto que cumprimentou a todos, em especial a
Mesa, em nolte do Presidents Walter, e que ele nio conseguiu conversar, falar
publicamente, e que des tivessem um bi6nio replete de grandes conquistas na
Casa e conseguissem levar o name dela maid adiante a dada dia; disse que
vendo essa questao de Unicamp, e parabenizou ao Professor, e que era uma
coisa que des viam a dada dia muito dificil na vida das pessoas, e que ele
estava coin um cano muito deploravel que aconteceu, e que des tinham uma
senhora, que se chamava dona Rosa, de noventa e quatro anos, e que ela ficou
mais de trinta dias intemada no Hospital de Jaguariana, precisando de um
marfa-passe, e o Estado simplesmente falou que, para a idade dela, "ele nio ia
perder o marfa-pasco", e que foram essas as palavras utilizadas; em seguida
des entraram com um mandate de seguranga, ganharam a agate, e que o Estado
falou que ele preferia pagar a multa, que a multa sairia mais barato do que o
marfa-passe; disse que no sibado anterior, infelizmente, dona Rosa faleceu, e
que foi uma perda muito grande e a atividade, a pro atividade dela, uma pessoa
com a consci6ncia totalmente lucida, passou por tudo ipso, e que no Estado de
Sio Paulo, infelizmente, a saQde estava doente, a saQde do Estado, e que
precisava urgente, ser tomadas algumas medidas, porque nio dava para vicar
homo estava, e que achava que des, coma Legislativo, precisavam tomar
algumas medidas sim, fazer requerimentos, mog6es, que era o que labia a des,
it at6 o Govemador e cobrar provid6ncias, porque maid pessoas como elsa
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poderia sofrer, e pediu para pensarem a tristeza que foi para aquela familia
toda, e uma pessoa que fazia parte do convivio doles, da sociedade, muito bem,
muito ativa e que era uma situagao muito triste; disse que outro panto que ele
gostaria de tratar, rapidamente, porque o tempo era bem curtinho, ele e o
Vereador Boz6 fizeram um requerimento, questionando um aumento que ao
modo de ver foi muito abusive, a taxa de luz e a taxa de lixo, e que a taxa de luz
do ano anterior para esse foi aumentada trinta e doin por canto, e a taxa de lixo
dezoito virgula trinta e nave por canto; disse que a inflagao foi tr6s virgula
setenta e cinco, e queria ver quando des fossem negociar o aumento salarial, se
ida ter elsa mesma conversa, e infelizmente... o Sr. Secret6rio solicitou ao
Vereador que ele concluisse e o Vereador continuou dizendo que, infelizmente,
isso nio passava pda Casa, mas gostariam de uma explicagao para poder falar
com a populagao, porque Cram n6meros assustadores que tinham que ser
respondidos e tinham que ser revistos o que estava acontecendo, porque era
dividido o valor da taxa com os municipes, e que ele nio viu nenhuma mudanga
gigantesca na cidade para se aumentar dezoito ou dezenove por cento e trinta e
doin por cento do lixo, e que ipso precisava ser visto o quanto antes e que a
Casa estava atenta com essen detalhes; agradeceu, desejando boa noite a todos;
a seguir, tomariam a palavra os Srs. Inalda Lucio de Barros Santana e Jose
Muniz, que a passaram; fez uso da palavra o Sr. Luiz Carlos de Campos que
depois de cumprimentar a todos falou que a respeito do requerimento que ele
6ez, ele tamb6m achou exagerada e CIGS sabiam que aquela despesa da Goleta de
lixo e da iliminagao publica era rateada, mas ela esteve subindo meir
exagerada e ele achava que a Prefeitura precisava economizar ejn relagao
aquele tips; empresas com custos menores, porque aquele cusco depois era
repassado, e s6 para terem uma id6ia a taxa de lixo foi criada em doin mil e
onze e com relagao a dois mil e doze, dais mil e dezoito deu cinquenta por
cents, a taxa de lixo teve uma corregao de quatrocentos e vinte por canto, dez
vezes a inflagao e a iluminagao publica passou a ser cobrada a partir de doin mil
e catorze e a inflagao no periods 6oi trinta e tr6s por cents, ela ja foi para
sessenta e dais por cento, um pouco exagerado e homo o David falou, do ano
passado para cf tr&s e setenta e cinco, trinta e dois virgula onze para Goleta de
pixo, dezoito e trinta e nave para iluminagao publica, e des viam na cidade
muitos lugares, quem tinha a oportunidade de passar na Avenida Rinaldi via
que nio tinha calgada e a iluminagao era precaria, ent5o, des tinham batido e
solicitado e tinha de ter uma explicagao plausivel para aquilo e o que a
Prefeitura precisava fazer era baixar o Gusto em relagao aquelas despesas que
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Cram depois rateadas com os contribuintes e a pessoa pegava o came de
imposto via que o IPTU subiu quatro virgula cinquenta e sein por cents e ia ver
uma di6erenga e nio prestava atengao com relagao aquelas taxas que pagavam
tamb6m; falou que a iluminagao publica nio aparecia no came do IPTI.J, s6
aparecia para quem tinha terreno porque la era cobrado integrally no cam& do
IPTU, mas para quem ja tinha a construgao, ela vinha na conta(naquele
memento o Sr. secretfrio avisou o Sr. Luiz Carlos de que o tempo de fda dole
havia encerrado, para que ele concluisse sua fda); o Sr. Luiz Carlos continuou
dizendo que ela vinha na conta de energia e16trica, entao, era tito e quarenta e
sein menial, ia para dez zero dais para quem pudesse dar uma olhadinha na
conta de energia e16trica, que parecia bem pequenininha, GIGS n5o percebiam,
mas era a contribuigao de iluminagao publica; agradeceu a todos; a seguir, fez
uso da palavra o Sr. Rodrigo da Silva Blanco que depots de cumprimentar a
todos, deu boas vindas a nova Mesa,que des elegeram em dezembro, a nova
Mesa e ele esperava que aquele bi6nio fosse homo foio outro, de entendimento,
de boas discuss6es e que des chegaram em algumas conclus6es positivas para a
populagao; comentou que ele fez um requerimento para a CPFL com c6pia para
o Executivo, porque muitas pessoas iam no gabinete dole nos moses de
dezembro e janeiro, dizendo que a CPFL emitiu dual contas no mesmo m&s e
aquilo do jeito que estava a crise, estava aquela coisa louca, muitas pessoas
desempregadas, aquilo acarretou muito na Secretaria de Promogao Social,
aquilo pegou muito porque chegaram as dual contas, s6 que nio teve o f Diego
de pagar uma depois a outra com reaviso de corte, e muita gents flcou
prqudicada com aquilo e que existia sim um atraso, mas nio foi nada avisado,
programado para a populagao que ida vir dual contas dentro do pr6prio m6s, e
que aquilo toto requerimento que ele fez la; falou que ele colocou tamb6m uma
indicagao para o Executive e ele esperava que ele visse com bans olhos, que
vfrias cidades do interior de Sio Paulo, com Sio Paulo, Campinas e Jaguariina
tamb6m era um pedido de Vereador e aquilo nio labia projeto, porque gerava
Gusto ao Municipio, entao, ele 6ez uma indicagao para colocar um
Impost6metro" na praia publica da cidade, um painel para que fosse mats

f aol da populagao acompanhar a arrecadagao dos impostor da cidade, e aquilo
tinha side pedido para ele atrav6s de alguns munfcipes e ele estava repassando
If e frisando aquele pedido para a populagao; parabenizou o David pda mogao
do Neizinho, que tinha fido uma pessoa que lutou muito pelo esporte em
Jaguariana, amigo delis e que Deus levou muito cede com cinquenta e tr6s
anos, e tamb6m que Deus confortasse os corag6es da familia; falou da sua
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mogao da dona Maria de Lourdes Fante, que era la da Roseira de Cima, amiga
doles, familia traditional de JaguariQna e ele queria que Deus confortasse os
nilhos, os netos e todos os parentes que sempre lutaram por uma pessoa boa que
era ela, que sempre aludou todos no bairro e que em dez, quinze dias sofreu um
derrame e era uma pessoa forte que morreu no dia dezoito de janeiro e ele
queria deixar la o seu conforto(naquele memento o Sr. Secretgrio avisou o Sr.
Rodrigo de que o tempo de fda dole havia encerrado, para que ele concluisse
sua fda); disse que queria deixar if o seu abrago e que Deus confortasse os
corag6es de todos; a seguir, fez uso da palavra o Sr. Romilson Nascimento
Silva que cumprimentou a todos dizendo que ele queria la aproveitar a
oportunidade e falar e dar um apoio ao David junta com o Boz6 em relagao ao
requerimento, principalmente, da CPFL e ele achava que na Qltima sessio ele
tinha colorado um requerimento cobrando da CPFL uma resposta em relagao
aquele aumento que, no ponto de vista dole, fbi abusivo, que s6 atingiu Pedreira
e Jaguariana e ele achava que ficou um pouco pesado e esperava que des
respondessem no manor tempo possivel; desejou a todos um dais mil e
dezenove bom a todos, nos trabalhos e que GIGS mantivessem a harmonia, dada
um fazendo seu trabalho para toda a cidade e o eleitorado ganhava, todos em si;
agradeceu a todos maid uma oportunidade e desejou uma boa noite a todos; em
seguida, tomou a palavra a Sra. Tail Camellini Esteves que cumprimentou a
todos, parabenizando o Waltinho pda presid6ncia, e dizendo que ela queria
parabenizar a Prefeitura polo p6ssimo atendimento, polo p6ssimo
desenvolvimento que vinha tends durante aqueles tr&s ands, e que la, o
Vereador tinha de implorar para ser atendido, tinha de implorar para pedir, para
Cazer as coisas; disse que Jaguariana, a Administragao para ela estava zerada; a
ramps de acessibilidade nio terminaram, o uniforms, dais ands em licitagao; a
estrada do Japon6s caindo aos buracos, ainda perguntaram para ela "Nossa,
Tail, voc6 trocou de lado?" e ela falou: "Eu troquei de lado? Eu acrediteil"
comentou quc era 'Esperanga" o logo do Prefeito e cad&? Que esperanga ela
estava vendo? Que melhorias na cidade ela estava vendo? E ainda colocaram
uma "fake" dela no Facebook dizendo que ela estava recebendo de terceiros
para denegrir a imagem do Prefeito e estavam falando que ela estava subindo
demais, que ela tinha moto, que ela tinha carre, e ela disse que ela trabalhava
para aquilo, desde os catorze anos ela trabalhava, nio era nenhum "fake", nio
era ningu6m que ida destrui-la, nao, porque ela estava la para trabalhar e, ainda,
por ama queriam cassf-la, por ela ngo ester de acordo com o Executive, e ela
n5o puxava o paco mesmo, ela f azia o mandate dela, faltavam doin anon, e nio
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ida puxar o saga a16 dais mil e vince; disse que ela estava la para trabalhar e n5o
para flcar puxando saga de Prefeito e era s6 aquilo que ela queria dizer;
agradeceu a todos; a seguir, tomou a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo que, primeiramente, passou a presid6ncia dos trabalhos da Mesa, para
a senhora Vice Presidents, Vereadora Cissia Murer Montagner para que
pudesse fazer uso da palavra; na tribuna, cumprimentou a todos, dizendo que
era uma imensa satisfagao presidir a primeira sessio sob a presid6ncia naquele
bi6nio dots mil e dezenove, dois mil e vinte, e disse que a sensagao era muito
boa de estar a frenLe daquele Legislativo conduzindo projetos, conduzindo
trabalhos, ajudando aquela Casa ter a dignidade que merecia dentro do cengrio
politico e da Administragao Publica; disse que ele esteve na Ciltima quinta-keira,
sexta-keira, em Brasilia para a posse do novo Congresso, onde ele se deparou
com novos deputados, com id6ias novas, com a busca dada vez maior de
renovagao e ele achava que o Brasil precisava daquilo e que o pals tinha uma
diHiculdade muito grande para veneer aquelas dificuldades e aquelas renovag6es
vinham para somar aquele principio que tinham, constitucionale democrgtico;
disse que fez uma mogao onde ele pedia para todos os Vereadores assinarem,
para a cidade de Brumadinho, em Minas Gerais; disse que houve uma agate

conjunta dos moradores de Jaguariana para arrecadar alimentos, g&neros de
higiene pessoal, medicamentos, ennlm, todas as necessidades que aquele povo
estava sofrendo; comentou que ele fez contato com o Presidente da Cfmara de
Brumadinho e as infomtag6es eram desencontradas entry a Administragao e a
pr6pria Defesa Civil da cidade mas, depois des conseguiram conciliar reunites
e ajustar os pontos, entao, da{ sim, ficou melhor para todos, e que JaguariQna
encaminhou no Qltimo sfbado um caminhio com diversos g6neros at6 aquela
cidade e com relates de pessoas que lideraram aquino, tragico, triste e muito
comovente, o que ele ouviu de moradores daquela cidade, entao, ele solicitava
aos nobres Vereadores demonstrarem aquele carinho, naquele momento de
trag6dia; disse que apresentou, tambfm, uma mog5o sobre a testa de quarenta
anos da EKO'S Night Club que tinha fido um patrim6nio cultural de
Jaguariana, que embalou vfrias gerag6es, tamb6m solicitou aos nobres
Vereadores clue se quisessem assinar aquela mogao para encaminhar, serra
muito bem vinda e muito bem aceita e, por fim, comentou que aquele perl odo
de Gestio na Casa, tiveram uma mudanga, uma nova linha de trabalho e
naquela linha de trabalho ele contava muito com a presenga dos Vereadores e
dos funcionfrios da Casa, porque tinham o Poder Legislativo para
representaren] as demandas das necessidades da cidade, que dada vez maid
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buscava com toda Barra ser a "bonita por natureza" come des sempre

conheceram, e que os desafios Cram muitos, as dificuldades tamb6m, mas ele
tinha a certeza de que com os esforgos la ida gerar Jaguari6na, uma cidade
pr6spera, uma cidade pujante que pudesse levar dada vez o desenvolvimento e,
principalmente, levar riquezas para a cidade; parabenizou la, tamb6m, ao
Presidente eleito da Associagao Comercial, senhor Joie Rodriguez dos Santos,
e que desdava sucesso naquela Entidade e que ela fosse coda vez maid parceira
daquela Casa e tamb6m da Administragao Publica para poderem minimizar o
problema do desemprego e outros problemas que estavam atrelados ao
empreendedorismo; parabenizou aos Presidents que ele contasse com o apoio
doles; agradeceu a todos. Terminado o Expediente, o Sr. Presidents suspendeu a
sessio por 15(quinze) minutos, conforms determinava o Art. 149, Paragrafo
Unico, do Regimento Intemo. Terminado o puzo concedido, o Sr. Presidents
reabriu a Sessio determinando a feitura da chamada, onde foi anotada a
presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Alfredo
Chiavegato Neto, Angelo Roberto Torres, Cgssia Murer Montagner, Cristiano
Jose Cecon, David Hilirio Neto, Inalda Lido de Barros Santana, Jose Muniz,
Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva,
Tats Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo. Constatado nQmero
regimental, o Sr. Presidents dada infcio a Ordem do Dia, mas nio havendo
inscritos, deu infcio a Explicagao Pessoal dos Senhores Vereadores, que se
mani6estariam sabre atitudes pessoais assumidas durante a Sess8o ou no
exercicio do -nandato(Art. 168, R.I.): pda ordem, maria uso da palavra a Sra.
Cfssia Murer Montagner que a passou; fez uso da palavra o Sr. Cristiano Jose
Cecon, que cumprimentou a todos dizendo que ele exerceu algumas atividades
no final de ano e ele queria passar para todos; informou que o "Projeto Neuza '
havia recolhido at6 aquele memento oitocentas assinaturas das duas mila serum
entregues, em margo, ao Secretfrio de SaQde e, se posslvel ele queria mesmo ao
D6ria, ao Govemador D6ria, para o aumento na rapidez no atendimento de
pacientes de Jaguariana na ala de regulagao, nas consultas, nos exames, etc...na
PUCC e na UNICAMP, entry outros; disse que ele tamb6m comegou a
campanha de conscientizagao da preveng5o do cancer, com orientagao escrita,
pessoal e por redes sociais; falou que ele conseguiu a regularizagao do pro
lahore da Policia Militar com a Secretaria de Finangas; tamb6m um pedido dele
e, provavelmente de outros vereadores, foi frito um recapeamento da Avenida
da Roseira de Baixo e do Cruzeiro do Sul; disse que fez o acompanhamento do
processo que firmou com o Taekwondo e Capoeira Educacional, entre outras
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modalidades concretizadas; tamb6m a revitalizagao da Praia Roseira de Baixo
com a Secretaria de Esportes, o Rafael, a Janaina, com a jardinagem e
restauragao da quadra e serra resolvido o problema dos pombos e tamb6m jf foi
6eita; comentou que uma outra vit6ria ja foiliberada, a castragao, para a compra
do castra m6vel para Jaguariana, uma emenda parlamentar do Deputado Baleia
Rossi, um documents dole e do Walter Tozzi e, no pr6ximo sgbado, ele estaria
junto com o abaixo assinado do "Projeto Neuza", com a conscientizagao de
prevengao do cancer e tamb6m com a venda de adesivos para a compra de um
andador para o garoto Jo5o Pedro, e ele estaria na Praia a parter das novo da
manha; agradeceu a todos; a seguir, fez uso da palavra o Sr. Alonso Lopes da
Silva dizendo que havia passado la uma quest5o importante que tinha side a
mogao de Brumadinho e tinham algumas reflex6es que des precisavam fazer,
principalmente des, Vereadores, junta com a sociedade, e que la em Minas, era
uma area mi;ito perigosa, com muitas barreiras e o que des tinham visto,
principalmente, naquele periods, era que n5o tinha nenhum controle social
daquilo, ou seja, a sociedade ngo panicipava da fiscalizagao das barragens e
pelo menos para ele ficou clara aquilo; e para saber se a barragens estavam
bem, era, simplesmente, enviar um laude de uma empresa contratada pda Vale
para fazer aquele servigo, e disse que des ngo Cram tonton e a questao do
resultado daquele laude saiu exatamente o que a empresa queria, se queria
economizar era para fazer um laudo assim e pronto, entao, CIGS precisavam
refletir aquino e tinham dc fazer toda uma forma a navel nacional para ter um
controls social em ama daquelas barragens, nio era possivelque as prefeituras
nio nomeassem a sociedade para aquilo, o Estado n8o fizesse a sociedade
participar daquilo, entao, CIGS precisavam refletir, ele labia que na televisio
naquelas horns apareciam muitas coisas la, cuomo por exemplo a questao do
lobe, e diziam que o gobi no Congresso Nacional era muito forte para que ngo
modificasse a lei, para que nio pegasse no p6 das mineradoras e era precise, ele
achava que ida mudar aquilo no pals, porque ngo era possivel tantas pessoas
que morreram, que estavam ]a enterradas e coma foi f dado pda Vereadora
Cassia, estavam enterradas no meio da lama, a sociedade tinha de controlar,
tinha de ter controls a sociedade, deveriam fazer toda uma forma, todo um
movimento para o povo de Minas Gerais, porque aquilo des n5o poderiam
aceitar; a seguir, fez uso da palavra o Sr. David Hilfrio Nero, que mats uma
vez cumprimentou a todos, dizendo que come foi muito rfpido o tempo anterior
de fda, a questao do PROUNJ Municipaltinha se encerrado naquela semana, a
Qltima publicag5o, quinhentos alunos contemplados, um trabalho muito
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interessante, gragas a Deus, um trabalho muito correto, acompanharam de
perto, e ele parabenizou peta atendimento e aquela Casa estava sempre de olho
e des iriam at6 posteriormente discutir um pouch da lei que tinha ficado um
pouco vaga, e ida convidar osVereadores para fazer parte daquela tramitagao na
Casa; disse que uma outra questao era a do recapeamento, e que viram na Rua
Sio Paulo, ele ida usar aquele exemplo, de que tinha sido feito o recapeamento
e no dia seguinte tinha uma emenda no alfasto e era uma situagao bem
complicada, ele nio labia coma estava sendo aquele trabalho, ngo poderiam
julgar, mas ele ida fazer um requerimento para a pr6xima sess5o, porque estava
sends page, era um dinheiro p6blico e tinham de fiscalizar e tinham de
conseguir argo de efici6ncia que, infelizmente, nio estava sends colorado
naquela regiao; disse que uma outra questao, ele achava que o Valdir tinha ido
embora e ele ida conversar com ele sabre, porque no ano passado aquela Casa
tinha aprovado um empr6stimo para fazer o asfalto no Santo Antonio do
Jardim, Bom Jardim e ele achava que todos se lembravam e foi falado a questfio
de puzo que at6 dezembro estaria pronto, ainda o Fred saberia que n5o ida
vicar pronto. se a verba saisse Hicaria pronto if para margo ou abril e,
infelizmente, aquele dinheiro nem veio para o Municipio de Jaguari6na, entao,
cIGs precisavam rover aquelas urgancias, a populagao estava presents, CIGS

falarain que ia sair aquele asfalto e deram a palavra doles e, atualmente, Cram
cobrados, porque, infelizmente, aquilo nio estava sendo cumprido, mas tinha
aquele risco e ele achava que a Casa deveria estar sabendo desde o inlcio que
estariam aprovando porque desde o initio estariam abrindo licitagao e,
infelizmente, aquino nio aconteceu e ele se sentia enganado; f alou de uma outra
situagao sabre a questao da rodovi6ria, as pessoas postavam, fizeram uma
reclamagao, muitas pessoas reclamando e fizeram solicitagao no ano passado e
ele estaria reiterando naquela noite e nada estava sends feith, ela estava sends
sucateada, des a viam degradar a dada dia, e nada estava sendo feith, a
Metropolis ufilizava daquele guich& e ele n5o sabia se ela pagava alguma coisa
para a Rodovifria e aquilo precisava ser feith, se n5o pagava, precisava pagar e
se pagava aquele dinheiro precisava ser investido la, entao, aquela Casa estava
flscalizando, estava em ama e poderiam ter a certeza de que des iriam cobrar;
depois comentou que queria f ajar um pouquinho de gratidao porque ele achava
que gratidao era o que des tinham de ter sempre e comentou que ele colocou
um proleto de leie foi lido naquela noire, era a questao do antigo prefeito, o
senhor La6rcio Jose Gothardo, estava vivo, e ele estava dando o nome em vida,
ele nio sabia se algumas pessoas eram contra ou nao, mas ele achava que des
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tinham de reconhecer em vida, sim; e era uma pessoa que tinha feith muito para
Jaguariana, construiu muito para a cidade junto com o Tarcisio em diversos
ands e ele estava dando o nome da cidade da Avenida Marginal, de La6rcio
Jose Gothardo e ele queria pedir o apoio de todos, porque era uma pessoa que
merecia o respeito daquela Casa, uma admiragao, porque foi uma pessoa
responsavel por abrir as portas de Jaguariana em oitenta e quatro, juntamente
com a FEPASA conseguiram desapropriar toda aquela regiao, em oitenta e tr6s,
ele errou por um ano, e aquino foi muito importante para o crescimento de
Jaguariana e des conseguiam ver o reflexo daquele desenvolvimento; des
viram o Pals todd em arise, Jaguari6na com a Receita aumentando e des nio
poderiam esquecer do passado e aquele passado que estava a dada dia
mostrando da sua importancia; disse que entraram com um proleto de lei, no dia
seguinte ida ter uma reuniio de Comissio e ele contava com o apoio de todos,
ele estaria presence para tentar pautar para a pr6xima sessio e poder reconhecer
aquela pessoa que fez muito por Jaguariana; parabenizou o Joan, Presidente da
Associagao Comercial, des sabiam que a situagao estava bem complicada, os
comerciantes reclamavam bastante, nio ida ser uma tarefa fhcil, mas poderiam
ter a certeza de que aquela Casa ida conseguir ajudar o coln6rcio de Jaguariana
para o que fosse melhor para o desenvolvimento; agradeceu a todos; a seguir,
fez uso da palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Nato, que mats uma vez
cumprimentou a todos dizendo que ele gostaria, mais tranquilo, de desejar uma
ano legislativo maravilhoso a todos, a Mesa, que desempenhava um papel
digno naquela Casa, que tivessem 6xito, e que ele sabia, realmente, que o
Waltinho tinha aquilo de prop6sito para a Casa; parabenizou a todos e desejou
sucesso; parabenizou ao Jogo por assumir a presid6ncia da Associagao
Comercial, ele era associado desdes noventa e um; disse que achava que o pai
dole foie primeiro presidente da Associagao Comercial, a tia Lucila, o
Reinaldinho, entao, ele tinha um carinho muito grande por aquela Associagao e
ele fazendo frente a ela, ele tinha a certeza de que grander id6ias ida ter e ele
esperava que obtivesse sucesso; disse que tiveram at6 o dia trinta e um a
oportunidade de fazer o REGIS que foi estendido atrav6s de um projeto de lei,
que vencia :lo final do ano e foi estendido maid um m6s, e viam pessoas
procurando o espago que nio era digno de receber tantas pessoas; a dificuldade
que foidas pessoas pegarem a Eula e pagar sous tributos e f azer deus acordos e
levou a ujn transtomo muito grande; disse que ficaram sabendo, tanlb6m, que,
em virtude da mudanga do sistema, que a Prefeitura gerou ainda mais
desconforto aos contribuintes, entao, ele queria fazer um projeto de lGiC esteve
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conversando com o Juridico da Casa e foi orientado a fazer apenas uma
indicagao que nio deu tempo de entrar naquela, mas ele entraria na pr6xima
sessao, no intuito de que ele ja tinha falado com o SecretArio Juridico do
Municipio, no intuito de que a Prefeitura, no final de dada ano, no finalde dada
m6s posterior, conseguisse emitir aos municipes, uma certidio de quitagao dos
d6bitos com a Administragao, e aquino era lei federal ja, inclusive as
prestadoras de servigo e a Prefeitura era uma e tinha de encaminhar aquilo no
final do ano aos contribuintes, e ele dizia aquilo porque des recebiam no final
do ano as citag6es de cobranga de dividas judiciais de dais mile treze de conta
de agua, conta de IPTU, enfim, coisas muito dificeis de azhar e era apenas uma
conta, n5o fo] s6 de um, foram de vfrios contribuintes e, infelizmente, Cram
poucos que guardavam os documentos e talvez o Boz6 guardasse mas, ele
achava que muita gente jogava fora e aquino levava a um transtomo muito
grande e nio tinha justiHlcativa depois de vfrios anos receber aquela cobranga
novamente, e se todos os antes a pessoa vinha recebendo, era porque ele achava
que ela devia mesmo, mas apareceu depois de cinco anos, sais anos dizendo
que jf estava ajuizada, enfim, ele ia fazer aquela indicagao e ele esperava que a
Administragao respeitasse aquino e atrav6s de atos normativos e os
contribuintes pudessem f azer atrav6s do site ou a Prefeitura emitisse aquilo,
assim homo ela poderia emitir na conta de aqua homo jf recebiam todo ano,
todd mCs a continha e no m6s posterior, Hindando o exercicio Hinanceiro, ela
pudesse encaminhar ao contribuinte a sua quitagao, porque, realmente, tinha
levado muitos prquizos aos contribuintes que queriam tentar acertar sua vida;
disse que o David teve uma fda if muito inteligente sabre a SaOde do
Municipio e que a SaOde estava doente e o doutor Wagner ida falar logo maid
la na tribuna, e ele teve a honra de poder abrir aquele espago para poder falar a
respeito de terem mais recursos para a Saade, e des tiveram a oportunidade de
verificar na paula, nos oficios de diversos, em novembro de doin mile dezoito o
Govemo Federal mandou para o Municipio de Jaguariana, quinhentos e oitenta
e quatro mil reais para a Saade, no m6s de dezembro, novecentos e trinta e
cinco mil reais, em janeiro de doin mil e dezenove, seiscentos e oitenta e nave
mil reais; disse que era uma gozagao com quem, realmente, estava a 6'ante da
Administragao PCiblica. aqueles recursos, CIGS sabiam que tinha diminuido,
inclusive para as universidades federais, estaduais, os orgamentos delay,
fbzendo com que pessoas, coma o doutor Wagner, procurassem o Legislativo,
today as 6ormas possiveis para que des pudessem ver com melhores olhos,
inclusive aquela questao de investimento na area da Sa6de, mas, in6elizmente,
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ales sabiam que o dinheiro que estava no Govemo Federal nio chegava onde
tinha de chegar, nos municfpios que des estavam no dia a dia, enfrentando a
populagao; comentou que ele falava aquilo porque o Hospital Municipale ele
s6 tinha elogios a ele, o Municipio de Jaguariana gastava dos cofres municipals
algo em tome de quatro milh6es de reals por m&s, quatro milh6es o Municipio
gastava por m6s para manger o Hospital, fora todos os pastas de saade, a area
de Satlde, e o Govemo Federal mandar quinhentos, ou novecentos ou que fosse
seiscentos mil por m6s, se todos ngo tivessem uma saQde um pouco melhor, o
Hospital ja estava fadado a fechar, n5o tinha homo sobreviver, era que CIGS,
realmente, tinham um carinho muito grande pelo Hospitals conseguiam la
canalizar recursos para o Hospital, nio era a contento para muita genre porque
des sabiam que des reclamavam tamb6m, mas sabiam que era muito em
virtude do orgamento que tinha o Municipio, ent5o, ele esperava que a
Administragilo do novo Presidents pudesse rover aquilo, mudar aquela piramide
dos recursos e que os recursos, realmente, chegassem aos municipios, que se
criasse um novo Funds da Sa(tde, e que o recurso pudesse vir homo foi o
Fundao, feith na 6poca da criagao da Educagao, onde se tinha um Recurse por
aluno que chegava ao Municipio, realmente, o Govemo Federal ou Estadual
retinha aquele dinheiro da Educagao e depois distribufa atrav6s de alunos
matriculados na Rode Publica de Educagao, e ele esperava que fizessem a
mesma coisa, que criassem uma forma de chegar a quem prestava o servigo;
lembrou que acabaram no ano passado abrindo maid atendimento e que foi
votado na Casa o atendimento a Santo Antonio de Posse, Pedreira, Holambra e
os recursos ngo chegavam, a ngo ser que tivesse outros que chegavam atrav6s
de outras esferas de Govemo que acabavam nio dandy para manter a Satlde, e
CIGS sabiam que o Municipio gastava com a Saade, des acompanhavam os

Orgamentos, entao, ele esperava que agnes homo aquela pudessem 4udar, que a
pretensao do doutor Wagner, o objetivo deli, pudesse, realmente, homo o
Cecon falou, pudesse salvar ulna vida, e que aquilo fosse habitualno Pals onde
as pessoas mats necessitadas tivessem o atendimento, naturalmente, nio
precisassem ter intercessio das esferas de Govemo; disse que des tinham uma
forma de abrir portas e que o Cecon nem aquilo tinha conseguido e se n5o fosse
por interm6dio de alguns colegas la talvez ele nem conseguisse intemar a m5e
deli no periodo que ela realmente necessitava, enflm, ele esperava que com
aquele typo de mogao des pudessem sensibilizar as Cfmaras Municipais, a
Sociedade, os Govemos Federal e Estadual para que, realmente, des
canalizassem os recursos a quem fosse de direto; desdou lnais uma vez uma

108



Cfmara Municit)aide Jaguari6na
Estado de Sio Pauloⓔ

boa noire a todos; a seguir, fez uso da palavra o Sr. Angelo Roberto Torres,
(naquele memento o senhor Presidente comunicou que o tempo restante era de
quatro ]ninutos), o Sr. Angelo, depois de cumprimentar mais uma vez a todos,
disse que queria enaltecer as palavras dos Vereadores David e do Fred, na
questao da SaQde, ele achava que o Govemo Federale o Govemo Estadual era
um descaso nio s6 com a cidade, mas com a Regiao; disse que des andavam
um pouco pda regiao e viam o laos que era a SaOde, mas gragas a Deus o
Hospital de JaguariOna est&va ainda, perth da nossa regi5o, o Hospital estava de
parab6ns, a equips, ele sempre passou no Hospital com o filho dole, o nero dele,
a mie dole e ele sempre via os esforgos que aquela equips, dos profissionais de
que tinham la; parabenizou a todos e disse que, realmente, des tinham de focar
onde des buscavam os recursos para o Municipio e ele achava que aquela
Qltima eleigao dos Deputados, tiveram muitos Deputados se reelegendo e
tamb6m muitos deputados novos chegando e que labia pensar, primeiramente,
na Sa6de, na Educagao e Seguranga, mas a SaQde, ele achava que era em
primeiro lugar, porque era dificil, era triste ver pessoas, muitas vezes no leito
do Hospital; parabenizou ao doutor da UNICAMP polo trabalho e disse que
viam pessoas nas macao, naquele corredor, tr6s, cinco dias aguardando um leith
em um quarto, enquanto viam muitas verbal saindo para lugares que des nem
sabiam onde iam, entao, ele achava que o Govemo atual que chegou para
govemar o Pals, com certeza ida mudar aquilo para todos, porque era triste ver
uma pessoa correndo, lutando, e tiveram exemplo naquela Casa com o
Vereador Cecon, que atrav6s de uma liminar, se nio fosse, n5o conseguiria; e if
Hlcava a sua fda e o seu repadio com a SaQde do Brasile ele esperava que os
Governor Federal e Estadual pudessem, realmente, fazer o Municipio
sobressair sobre aquelas coisas; agradeceu a todos; a seguir, maria uso da
palavra o Sr. Romilson Nascimento Silva que a passou. Terminada a
Explicagao Pessoal, o Sr. Presidente encerrou a Sessao, convocando a pr6xima
Sessio Ordinfria para o dia doze de fevereiro de dots mil e dezenove, terga-
feira, com initio determinado para is dezoito e trinta horas, dandy initio, a
seguir, a Tribuna Livre. Nada maid havendo a tratar, lavreia presente ata que
lida e achada conforms, vai devidamgntq assingda.

Vereador WRIter, KTozzi de Camargo
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Refbrcnte a Ata da Primeira Sess5o Ordinaia, realizada aos 5 de fbvcrciro de 2019

Vereadora #fssia ]\purer Montagner
ice Pr$1iiden}6

Vereador Vfon#' [%pes da Silva
Primdiro Secretirio

Vereador C
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