
Cfmara Municipalde J@guari6na
Estado de Sio Paulo

Ata da D6cima Nona Sessgo Ordinfria do terceiro ano da D6cima Sexta
Legislatura da Cimara Municipal de Jaguariana, realizada aos tr6s de setembro
de dais mil e dezenove, is dezoito horan e trinta minutes, na bala das Sess6es
;Vereador Reynaldo Chiavegato", da Cfmara Municipal, localizada no Edificio

Municipal Dr. Sebastiio Paes de Almeida, delta cidade. Presidents Sr. Walter
Luis Tozzi de Camargo. Vice-Presidente Sra. Cfssia Murer Montagner.
Secretfrios Srs. Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Primeiramente,
6oi feita a Leitura de Texts Biblico, conforms Resolugao n.' 80, de 21 de
fevereiro de 1997, sends que o Sr. Presidents convidou o Vereador Luiz Carlos
de Campos para proferir o seguinte texts: Evangelho de Mateus -- Capftulo 5,
versiculos de 21 a 24: "Ouvistes que foi dito aos antigos: 'Nio matar '. Quem
inatar tem de responder em ju(zo. Mas eu vos digs: Quem se irritar contra o
indio tem de responder em jufzo. Quem chamar seu indo de told deverf
comparecer ao sin6drio. E quem o chamar de louco serf condenado ao togo do
inferno. Se, portanto, bores levar tua oferta ao altar e ai te lembrares de que teu
indio tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta la diante do altar e vai
primeiro fazer as pazes com esse irmio e depois volta para fazed a oferta." A
seguir, o Sr. Presidente 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 Hilfrio Nets, Inalda Lucio de Bands Santana, Jose Muniz,
Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva
e Walter Luis Tozzi de Camargo. Ainda estava ausente na Sessio a Vereadora
Tats Camellini Esteves. Constatando nimero regimental, o Sr. Presidents,
proferindo as seguintes palavras: "Sob a protegao de Deus iniciamos os nossos
trabalhos", declarou aberta a Sessao, dandy initio ao Expediente:
Primeiramente, foi colocada em votagao a Atas da Sessgo Ordinfria anterior, a
qual foi aprovada por unanimidade de votos pele Plenfrio e assinada pda
Mesa. No decorrer da votagao da Ata o Sr. Presidents registrou a presenga da
Vereadora Tail Camellini Esteves. A seguir, o Sr. Presidents deu initio a
leitu!-a da Materia Constants do Expediente: pda ordem, o Sr. Angelo Roberto
Torres pediu a palavra apresentando requerimento verbal, baseado no Art. 213,
111 do Regimento Interns solicitando que fosse dispensada a leitura da materia
oriunda do Executivo Municipal, dos Projetos, dos Requerimentos, das
Indicag6es e das Mog6es dos Senhores Vereadores, e das correspond6ncias de
diversos, lendo-se apenas as ementas, homo constavam na pauta; eln discussio
c votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votes. A seguir, do
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Senhor Prefeito foram lidas as ementas dos seguintes oficios: I.Oflcio DER n '
0123/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que disp6e sobre a criagao da
Feira Notuma de Jaguariana e autorizagao para pennissao de uso de areas e
espagos pablicos; 2. OfTcio DER n ' 0124/2019 encaminhando a Casa Projeto de
Lei Complementar que disp6e sobre o 13' (d6cimo telceiro) salgrio aos
empregos ptiblicos regidos pda Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT),
depois de lidos, foram os mesmos encaminhados para as Comiss6es
Pennanentes, para parecer; 3. Of]cio SEGOV n ' 00664/20] 9 dandy resposta ao
Requerimento n ' 130/2019, do Sr. David Hilfrio Neto, solicitando infonnar o
motivo pele qual a clinica de hemodialise, prometida durante campania pda
atual Gestao, nio este sends oonstruida; 4. Oficio SEGOV n ' 00665/2019
acusando o recebimento das Indicag6es n's: 170/2019 do Sr. Angelo Roberto
Torres; 171/2019 da Sra. Cfssia Murer Montagner; 169/2019 do Sr. Cristiano
Jose Cecon; 172 e 173/2019 da Sra. Inalda Lucio de Barron Santana; 5. OfTcio
SEGOV n ' 00666/2019 acusando recebimento do Requerimento n ' 131/2019,
do Sr. Cristiano Jose Cecon, solicitando ao CONSAB -- Cons6rcio
[ntemlunicipa[ na Area de Saneamento Ambienta], para que possa cobras
melhorias na qualidade da alimentagao fomecia aos seus funcionfrios que
trabalham neste Municipio (com c6pia para o Executive Municipal); 6. OfTcio
SEGOV n ' 0667/2019 acusando o recebimento do Requerimento n ' 132/2019,
da Sra. Inalda Lucio de Barros Santana, solicitando informag6es do motive de
at6 09/08/2019, nio ter side respondida a Indicagao n ' 127/2019, de sua autoria,
solicitando ao Executive Municipal para que sqa pennitida colocagao de m5o
Onica na Rua Dr. Joio Roberto Pires Bueno, no trecho do Supennercado
Espago Sabores, at6 a travessa Santo Mamlirolli, Br. Cruzeiro do Sul; 7. Oficio
SEGOV n ' 00668/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 122/2019, do Sr
Alfredo Chiavegato Nato, solicitando a Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos de Sgo Paulo S.A. - E.M.T.U., para que a tarifa cobrada dos usufrios
deste Municipio, moradores da regiao do Condomlnio Ana Helena, Loteamento
Reserva da Barra e Condominio Lags da Barra, seja tio somente o valor de R$
2,50 e n5o o valor de R$ 4,90 que se revere ao 6nibus da linda Jaguariana
Santo Antonio de Posse. Com c6pia para o Executivo Municipal e a Empresa
Expresso Metr6polis Transportes e Viagens Ltda; 8. Oficio SEGOV n '
00669/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 127/2019, do Sr. Alonso Lopes
da Silva, solicitando informag6es se kinda no decorrer dente ano de 2019, as
provid6ncias para melhorias no cruzamento da Avenida Antonio Pinto Cano
com a Rua Eduardo Tozzi, no Jardim Planalto servo definitivamente
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executadas; 9. Oficio SEGOV n ' 00672/2019 dandy resposta ao Requerimento
n' 123/2019, do Sr. David Hilfrio Nero solicitando infonnag6es sabre quando
serif feitos os servigos/refomlas na Escola Municipal Prof ' Maria Tereza Piva,
no Br. Nova Jaguariana; lO. OfTcio SEGOV n ' 00680/2019 dando resposta ao
Requerimento n ' 129/2019, do Sr. David Hilfrio Nets, solicitando informag6es
sobre qual a previsao de asfaltamento das mas que pertencem aos bairros
Chfcaras Santo Antonio do Jardim, Bom Jardim e Floresta; ll. Oficio SEGOV
n' 00681/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 125/2019, do Sr. Luiz
Carlos de Campos, solicitando informag6es sabre quando serf colocada a
iluminagao publica na Avenida Pacifica Moneda, no trecho entre a rotat6ria da
Avenida Rinaldi, pr6ximo ao Condomfnio Quinta das Pitangueiras, at6 a
Rodovia SP-340; 12. Oficio SEGOV n ' 00682/2019 dando resposta ao
Requerimento n ' 131/2019, do Sr. Cristiano Jose Cecon, solicitando ao
CONSAB Cons6rcio Intermunicipalna Area de Saneamento Ambiental, para
que possa cobrar melhorias na qualidade da alimentagao fornecia aos sous
funcionfrios que trabalham nests Municipio (com c6pia para o Executivo
Municipal); 13. OfTcio SEGOV n ' 00685/2019 complementando resposta ao
Requerimento n ' 096/2019, do Sr. Romilson Nascimento Silva, solicitando
informag6es de qual foia Qltima data em que houve chamamento de concurso
pablico para Policia Municipal, no Municipio, se exists previsao de um novo
chamainento, quantas ocorr6ncias 6oram atendidas pda GM, conforme
especifica, entry outras quest6es; 14. Oflcio SEGOV n ' 00686/2019 dando
resposta ao Requerimento n ' 124/2019, do Sr. Luiz Carlos de Campos
solicitando sabre a fiscalizagao no sentido de coibir o uso de cerolnas linhas de
einpinar pipas, e quantas pessoas foram Hiscalizadas em 2018 e 2019; 15. OfTcio
SEGOV n ' 00687/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 132/2019, da Sra
Inalda Lucio de Barris Santana infonnag6es do motivo de at6 09/08/2019, ngo
ter fido respondida a Indicagao n ' 127/2019, de sua autoria, solicitando ao
Executivo Municipal para que sqa permitida colocagao de mio 6nica na Rua
Dr. Joio Roberto Peres Buena, no trecho do Supermercado Espago Sabores, at6
a travessa Santo Marmirolli, Br. Cruzeiro do Sul; 16. Oficio SEGOV n '
00692/2019 acusando o recebimento do Oficio n ' 621/2019 do que encaminhou
resposta da Receita Federal, para conhecimento e providencias do Executive,
ao Requerimento n ' 107/2019 dos Srs. Walter Luis Tozzi de Camargo, Alonso
Lopes da Silva, Cissia Murer Montagner, Alfredo Chiavegato Neto, Inalda
Lucio de Barron Santana, Luiz Carlos de Campos, Angelo Roberto Torres,
Romilson Nascimento Silva, Rodrigo da Silva Blanco, Cristiano Jose Cecon,
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David Hilfrio Neto, Jose Muniz e Tais Camellini Esteves solicitando ao
Minist6rio da Fazenda e aos Correios infomlag6es acerca da diverg6ncia de
informag6es cadastrais quanto ao CEP do Municipio de Jaguarittna, e eventual
possibilidade de unificagao do sistema; 17. Oficio SEGOV n ' 00693/2019
acusando o recebimento do Requerimento n ' 136/2019, da Sra. Cfssia Murer
Montagner solicitando informag6es sobre a constmgao da rampa nas
proximidades da base do Corpo de Bombeiros Municipal/Guarda Municipal
para acesso direto a rua Cel. Amfncio Buena; 18. Oficio SEGOV n '
00694/2019 acusando o recebimento do Requerimento n ' 137/2019, do Sr
Angelo Roberto Torres solicitando sobre quando serf implantada a Redo de
Esgoto nos Bairros Bom Jardim, Santo Antonio do Jardim e Floresta; 19. Oficio
SEGOV n ' 00695/2019 acusando o recebimento do Requerimento n ' 138/2019,
do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando informag6es detalhadas a
respeito da transparencia, desde Gusto Hlnanceiro aos cofres pablicos, at6 total
de pacientes atendidos, com o procedimento adotado pda atualgestao, no tema
Megamutirao de Atendimento M6dico"; 20. Oficio SEGOV n ' 0696/2019

acusando o recebimento do Requerimento n ' 139/2019, do Sr. Romilson
Nascimento Silva solicitando informag6es sobre quando colnegara a funcionar
o aparelho de Raid X na UPA (Unidade de Pronto Atendimento); 21. OfTcio
SEGOV n ' 0697/2019 acusando o recebimento das Indicag6es n's.: 174/2019
do Sr. Alonso Lopes da Silva; 175/2019 do Sr. Alfredo Chiavegato Neto; 178,
179, 180/2019 do Sr. Angelo Roberto Torres; 176 e 177/2019 da Sra. Inalda
Lucio de Bands Santana; 181/2019 do Sr. Jose Muniz; 22. Oficio SEGOV n '
0698/2019 acusando o recebimento da Mogao n ' 072/2019 do Sr. Angelo
Roberto Torres de Congratulag6es e Louvor a Prefeitura Municipal de
Jaguariana, a Secretaria Municipal de Educagao, por trazer o Projeto Periods
Integral, na Escola EMEI Tanquinho, que foi inaugurado dia 05 de agosto
corrente. A seguir, foram midas as ementas das seguintes proposituras dos
Senhores Vereadores: Prdetos: 1. De Lei da Sra. Inalda Lucio de Barron
Santana Inalda Cabeleireira, que institui e inclui no calendfrio oficial de
eventos do Municipio de Jaguariana a "Semana Municipal da Prevengao a
Vio16ncia Dom6stica", e da outras provid&ncias; 2. De Resolugao da Mesa
Diretora, que regulamenta a readaptagao de servidor p6blico da Cfmara
Municipal de Jaguariana, e da outras provid6ncias; 3. De Resolugao da Mesa
Diretora, que disp6e sobre a substituigao dos anexos I, ll, llle IV, da Resolugao
n' 103, de 03 de margo de 2000, depois de lidos foram os projetos
encaminhados para as Comiss6es Permanentes para parecer; Requerimentos: I.
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Do Sr. David Hilgrio Nato solicitando ao Executivo Municipal transporte para
alunos que fazem estagio obrigat6rio na cidade de Mori Guagu, no periods de
f6rias; 2. Do Sr. David Hilfrio Nets solicitando a ASAMAS -- Associagao
Santa Maria de Saide informar quaid o puzo entre a triagem e a consulta do
Ohalmologista; 3. Do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres solicitando
ao Executivo Municipal, o motive de n&o ter sido atendido o pedido da
[ndicagao n ' 010/2019, sobre reco]ocagao de p]aca de denominagao do Parque
Maria Stela Bianco Torres, no Roseira; 4. Do Sr. Angelo Roberto Torres
Neguita Torres sollcitando ao Executive Municipal, inforinag6es sobre a
retirada do trafego de caminh6es na rua Amoreira(projeto para a retirada,
preocupag5o do Executivo Municipal pra resolver o referido problema, entre
outra questao); 5. Do Sr. David Hilfrio Neto solicitando ao Executivo
Municipal infomlag6es sobre solicitagao dos professores e membros do
Conselho Municipal de Educagao, onde questionam o ]notivo das inforlnag6es
referentes a sous rendimentos estarem divergentes no portal do SLOPE (Sistema
de Inforinag6es sobre Orgamentos PQblicos em Educagao); 6. Do Sr. David
Hilfrio Nero solicitando ao Executive Municipal inforlnag6es sabre qual a
previsao da UPA voltar com o atendimento 24h e o funcionamento do Raid X,
ha meses parado; 7. Do Sr. Alonso Silva solicitando ao Executivo Municipal
inforinag6es sabre a exist6ncia de Engenheiro de tr6nsito no quadro de
servidores da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, entry outra questao;
8. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao DER Departamento
de Estradas de Rodagem realizagao de recapeamento ou operagao napa

buracos na estrada vicinalque lila Jaguariana e Santo Antonio de Posse; 9. Do
Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao DER Departamento de
Estradas de Rodagem sinalizagao adequada e medidas cabiveis para redugao
de velocidade na Rodovia Joio Berra (sentido Pedreira-Jaguariana), no
ki16metro 66. Indicag6es: 1. Do Sr. Angelo Roberto Torres -- Neguita Torres
solicitando ao Executivo Municipal poda de arvores, operagao tapa buraco e
que deja construida uma lombada pr6xima a creche, na rua Laranjeira no baino
Roseira de Cima. 2. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executive
Municipal colocagio de ao ments mats UJn re16gio de panto na cede da
Prefeitura Municipal; 3. Da Sra. Inalda Lucio de Barron Santana Inalda
Cabeleireira, solicitando ao Executivo Municipala instalagao de aparelhos de
praticar exercicios fisicos no Parque Jose Teodoro de Lima, no bairro Cruzeiro
do Sul; 4. Dos Srs. Alfredo Chiavegato Nets, David Hilfrio Nato e Luiz Carlos
de Campos solicitando ao Executivo Municipal dar nova redagfio ao art. I ' da
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Lei Municipal n ' 2.621/19, que define os procedimentos para pagamento de
obrigag6es de pequeno valor, alterando que o valor seja igual ou inferior a 20
(vinte) sa16rios minimos; 5. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando
ao Executive Municipal que amplie o limite de Requerimento de Pequeno
Valor (RPV) nos castes envolvendo a JaguarPrev. Mog6es: 1. Dos Srs. David
Hilfrio Neto e Alonso Lopes da Silva - Silva de Conga-atulag6es e Louvor ao I '
F6rum de Cultura da Escola das Artes de Jaguariana, ocorrido nos dias 21 a 23
de agosto, no Teatro Municipal Dona Zenaide; 2. Do Sr. David Hilfrio Nato, de
Congratulag6es e Louvor a todos os Policiais Militares do I ' Pelot5o de
JaguariOna pda doagao de suas vidas para proteger e manter a paz e a
seguranga da sociedade. 3. Do Sr. Jose Muniz de Congratulag6es e Louvor a
Secretaria de Turismo e Cultura e Associagao dos Ministros Evang61icos de
Jaguari6na(AMEJ) pda realizagao do 14' Festival Gospel, ocorrido em 24 de
agosto do corrente; 4. Dos Srs. David Hilfrio Nero e Cfssia Murer Montagner
de Congratulag6es e Louvor ao 13' Festival de Integragao Esporte e Lazer,
realizado no dia 30 de agosto, no Ginfsio Azulao; 5. Da Sra. Cfssia Murer
Montagner de Congratulag6es e Louvor a APAE de Jaguariana pda realizagao
do cafe da manhi especial em homenagem ao voluntariado, ocorrido no Oltimo
dia 28 de agosto, na cede da Associagao; 6. Do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo de congratulag6es e louvor ao Dia do Corretor de Im6veis,
comemorado no dia 27 de agosto do corrente ano. A seguir, foram lidas as
ementas das seguintes correspond6ncias de Diversos: I. Oficio SETUC
423/2019 da Sra. Secretiria Municipal de Turismo e Cultura, agradecendo a
Mogao n ' 073/2019 do Sr. Jose Munoz de Congratulag6es e Louvor a Secretaria
de Turismo e Cultura pda realizagao do events e tamb6m a Policia Municipal,
Policia Militar, Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Comunicagao,
aos Padres Jose Siqueira e Carlos de Oliveira e ao idealizador do evento,
Angelo Roberto Torres, pda 23' Festa dos Caminhoneiros, realizada no dia 18
de agosto conente; 2. Comunicado do Funds Nacional de SaQde (via
fns.saude.gov.for), comunicando liberagao de recursos para o Municipio de
Jaguariana, no m6s de agosto de 2019, no valor de R$ 628.246,92; 3. Processo
n' 013/2019 Finangas e Contabilidade da Cgmara Municipal de Jaguariana,
referente ao balancete mensal relativo is Receitas e Despesas da Cfmara
Municipal de Jaguariana de julho/2019; 4. Processo n ' 014/2019 Finangas e
Contabilidade da Cftnara Municipal de Jaguariana, referente ao balancete
menial relativo is Receitas e Despesas da Prefeitura Municipal de Jaguariana
de julho/2019. A seguir, o Sr. Presidente colocou em votagao as seguintes
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Proposituras, comunicando que se houvesse desejo de discussao, deveriam
proceder de acordo com o Art.154, alinea Qnica, do R.I., alterado pdas
Resolug6es n's 63 e 91: pda ordem, o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo pediu
a palavra e apresentou requerimento verbal, baseado no Art. 243, 1, e $ 3'do
Regiments Intemo, solicitando que a votagao das proposituras acontecesse pelo
processo simb61ico, onde os que estivessem de acordo permaneceriam
sentados, e os contra'ios se levantariam, vista o acQmulo de proposituras; em
discuss5o e votagao o requerimento verbal, foio mesmo aprovado por
unanimidade de votes; a seguir, o Sr. Presidents colocou em votagao as
proposituras, pele processo simb61ico, confomie preceituava o $ 1' do Artigo
243, comunicando que os Vereadores que fossem favorfveis permanecessem
sentados, e os que fossem contrfrios ficassem em p6: 1. Requerimento do Sr.
David Hilfrio Nero solicitando ao Executive Municipal transporte para alunos
que fazem estagio obrigat6rio na cidade de Moet Guagu, no periodo de ferias,
eln votagao, foia mesmo aprovado por unanimidade de votos; 2. Requerimento
do Sr. David Hilfrio Nero solicitando a ASAMAS Associagao Santa Maria de
Saide informar quaid o puzo entre a triagem e a consulta do Oftalmologista,
em votagao, foia mesmo aprovado por unanimidade de votes; 3. Requerimento
do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres solicitando ao Executivo
Municipal, o motive de nio ter sido atendido o pedido da Indicagao n '
010/2019, sabre recolocagao de plata de denominagao do Parque Maria Stela
Bianco Torres, no Roseira, em votagao, foia mesmo aprovado por unanimidade
de votes; 4. Requerimento do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres
solicitando ao Executivo Municipal, informag6es sobre a retirada do trafego de
caminh6es na rua Amoreira(projeto para a retirada, preocupagao do Executivo
Municipal pra resolver o referido problema, entry outra questao), em votagao,
foia mesmo aprovado por unanimidade de votos; 5. Requerimento do Sr.
David Hilfrio Neto solicitando ao Executivo Municipal informag6es sabre
solicitagao dos professores e membros do Conselho Municipal de Educagao,
onde questionam o motivo das informag6es referentes a sous rendimentos
estarem divergentes no portal do SLOPE (Sistema de Informag6es sabre
Orgamentos PQblicos em Educagao), em votagao, foia mesmo aprovado por
unanimidade de votes; 6. Requerimento do Sr. David Hilfrio Nato solicitando
ao Executive Municipal informag6es sobre qual a previsao da UPA vo]tar com
o atendimento 24h e o func[ionamento do Raio X, ha ]beses parade, em votagao,
6oio mesmo aprovado por unanimidade de votos; 7. Requerimento do Sr.
Alonso Silva solicitando ao Executivo Municipal informag6es sabre a
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exist6ncia de Engenheiro de trfnsito no quadra de servidores da Secretaria
Municipalde Mobilidade Urbana, entry outta quest5o, em votagao, foio mesmo
aprovado por unanimidade de votes, em votagao, foio mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 8. Requerimento do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo
solicitando ao DER Departamento de Estradas de Rodagem realizagao de
recapeamento ou operagao napa buracos na estrada vicinalque lila Jaguariana e
Santo Antonio de Posse, em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade
de votes; 9. Requerimento do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao
DER -- DepartamenLO de Estradas de Rodagem sinalizag5o adequada e
medidas cabiveis para redugao de velocidade na Rodovia Joie Beira (sentido
Pedreira-Jaguariana), no ki]6metro 66, em votagao, foia mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 10. Mogao dos Srs. David Hilfrio Nero e Alonso Lopes
da Silva - Silva de Congratulag6es e Louvor ao I' F6rum de Culture da Escola
das Artes de Jaguariana, ocorrido nos dias 21 a 23 de agosto, no Teatro
Municipal Dona Zenaide, em votagao, foia mesma aprovada por unanimidade
de votos; 11. Mogao do Sr. David Hilfrio Nato, de Congratulag6es e Louvor a
todos os Policiais Militares do I ' Pelotio de Jaguariana pda doagao de suas
vidal para proteger e manter a paz e a seguranga da sociedade, em votagao, foi
a mesma aprovada por unanimidade de votes; 12. Mogao do Sr. Jose Munoz de
Congratulag6es e Louvor a Secretaria de Turismo e Cultura e Associagao dos
Ministros Evang61icos de Jaguariana (AMEJ) pda realizagao do 14' Festival
Gospel, ocorrido em 24 de agosto do corrente, em votag5o, foia mesma
aprovada por unanimidade de votos; 13. Mogao dos Srs. David Hilgrio Nets e
Cfssia Murer Montagner de Congratulag6es e Louvor ao 13' Festival de
Integragao Esporte e Lazer, realizado no dia 30 de agosto, no Ginfsio Azulao,
em votagao f'oia mesma aprovada por unanimidade de votes; 14. Mogao da
Sra. Cfssia Murer Montagner de Congratulag6es e Louvor a APAE de
Jaguari6na pda realizagao do cafe da manhi especial em homenagem ao
voluntariado, ocorrido no Qltimo dia 28 de agosto, na sede da Associagao, em
votagao foia mesma aprovada por unanimidade de votes; 15. Mogao do Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo de congratulag6es e louvor ao Dia do Corretor
de Im6veis, comemorado no dia 27 de agosto do corrente ano, ejn votagao foi a
mesma aprovada por unanimidade de votes. A seguir, o Sr. Presidente deixou
livre a palavra aos senhores Vereadores, que quisessem Eazer uso, por sets
minutes e cinquenta e cinco segundos, seguindo ordem de inscrigao em livro,
sem apartes conforms $ 3' do Art. 154 do R.I., versando sobre Texas Livres:
pda ordem, tomariam a palavra os Srs. Inalda Lucio de Barros Santana e Jose
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Muniz, que a passaram; tomou a palavra o Sr. Luiz Carlos de Campos que
cumprimentou a todos, dizendo que ha alguns memes atrfs ele estava fazendo
uma caminhada no bairro Nova Jaguariana e foi questionado por uma moradora
daquele bairro, sabre uma mensagem que ela tinha assistido na televisao, e foi
na 6poca da Semana Santa, a respeito da Paixio de Cristo, que ocorreu la no
Estfdio Alfredo Chiavegato; disse que ele fez um requerimento questionando
das despesas realizadas em doin mil e dezoito at6 a presente data com
mensagens veiculadas em meios de comunicagao sobre o Municfpio de
Jaguariana, e ha dual sess6es atrfs CIGS receberam a resposta e ele achou uns
valores... e que des sabialn que o Municipio tinha uma Receita boa, mas ela
estava carente em algulnas areas devido a estar precisando de alguns
investilnentos, sinalizagao de transito, e que viam a sinalizag5o de solo, na
maioria dos bairros estava apagada, nio tinha plata de transits, muitas coisas
que necessitavam maid, que ele acreditava que teriam mais prioridades de
transits, muitas coisas que necessitavam mats, ele acreditava, que teriam mais
prioridades do que uma despesa com publicidade; disse que, para des terem
uma nogao, em dais mil e dezoito e dais mil e dezenove, com a CBN
Campinas, quase quarenta e quatro mil reais; com a EPTV, cinquenta e cinco
mil reais; Grupo Bandeirantes, trinta e oito mil reais; Jamal Correio Popular,
trinta mil reais; Jomal Metro, tr6s mil, cento e sessenta; Jamal Todo Dia, onze
mil reais; Radio Central, oito mil reais; Radio Nova FM, quinze milreais; Redo
Familia, dezoito mil reais, quash dezenove; TV Record, vinte e dais mil leis.
Disse que em doin mil e dezoito teve essa despesa com publicidade, foi em
torno de trezentos e setenta e fete mil reais e doin mil e dezenove at6 julho,
duzentos e dezesseis mil reais, que dava quase seiscentos mil reais; disse que
ele pensava que o dinheiro tinha que ser melhor aplicado; quando se estava com
dificuldade na pr6pria casa, se cortava despesa sup6rflua, e achava que o
Municipio tinha que fazer da mesma forma; comentou que sabiam que tinha
bastante pessoas que precisavam de exames, e dai tinha que estar na Hola de
regulagao, e sabiam que demorava, e que ele achava que aquele dinheiro tinha
que ser melhor aplicado, e que sabiam que today as areas do Municipio tinham
as suas necessidades, mas ele pensava que, com publicidade deveriam deixar
para um moments que o Municfpio estivesse com uma situagao financeira
melhor, e que era dessa forma que ele pensava, e que achava que era um
dinheiro que estava mal empregado, e poderia ajudar muita gente, seiscentos
mil reais ou entio melhorar bastante, e que vinha participando das reunites do
CONSEG, e tinha muita reclamagao com relagao a sinalizagao, e que o pr6prio
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Silva fez um requerimento a respeito do Engenheiro de transits, poderia estar
contratando alguma pessoa para fazer um estudo para estar melhorando elsa
parte, e que ele achava que poderia aplicar melhor esse dinheiro, e,
infelizmente, era um neg6cio que ia e nio tinha retomo, infelizmente, e que era
essa mensagem que ele queria deixar para todos; agradeceu; a seguir, tomaria a
palavra o Sr. Rodrigo da Silva Blanco, que a passou; tomou a palavra o Sr
Romilson Nascimento Silva que cumprimentou a todos, dizendo ao Senhor
Presidents que ele queria dar um destaque ali num requerimento que ele
colocou ao Executivo, que acusou o recebimento, por6m ainda ngo Ihe passou
os prazos, com relagao ao novo aparelho de Raio X que estava instalado na
UPA, e que ja tinha funciona'ios, por6m n5o tinha um periodo para estar
funcionando; disse esperar que comegasse a funcionar no manor tempo
possivel, para des estarem diminuindo aquela demanda de exames, e que
esperava que ja em conjunto com a UPA vinte e quatro horan, e coma ele teve
alia resposta do requerimento que ele fez anterioimente, cobrando a UPA vinte
equatrohoras,foirespondidoparaelesali, que a UPA entraria em
funcionamento ainda no ano de dais mile dezenove, estava sends feitas

algumas adequag6es junta a ASAMAS e que a previsao era para dois mil e
dezenove; disse que ficariam aguardando, era algo muito importante, e que a
populagao cobrava bastante a UPA, uma vez que ela sempre foi, ela era muito
boa para os moradores do entomo, confirmou com o Magrao, dos pr6ximos ali
daquele raid, e acabava minimizando o deslocamento; disse que esperava,
ficava no aguardo at6 em resposta a todos os Vereadores, que a previsao era
essa, que em dais mil e dezenove a UPA estaria vinte e quatro horas e des ja
esperavam que o aparelho de Raio X tamb6m estivesse atendendo, porque ida
desafogar bastante aquela demanda; disse ao Senhor Presidents que era s6 isso,
agradeceu a todos, desejando uma 6tima noite; a seguir, tomou a palavra a Sra.
Tais Camellini Esteves que cumprimentou a todos, dizendo ao Bozo que
concordava com ele naquilo que ele falou e, realmente, a propaganda tinha que
ser os Qltimos dos altimos; disse que em reunigo com a Secretdria de Spade,
Maria do Carmo, na semana anterior, e que ela, Tais, estava batendo muito na
tecla ali de contratagao de reumatologista, e naquele dia, em reuni5o com a
Secretfria, esteve de novo com ela e a mesma Ihe falou que foi feita a
contratagao do reumatologista, e que des estavam sem reumatologista desde
outubro, porque ngo achava, tal, tal, a{ foi feita a contratagao naquela semana,
Doutor Carlos Eduardo de Camargo Campos, e deu gragas a Deus, porque
desde outubro muitas pessoas precisavam ser atendidas; a seguir disse que uma
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Secretaria que deixava muito a desejar era a Secretaria de Mobilidade Urbana,
e, infelizmente, des iam nas runs e ngo achava, nio tinha plata, lombadas
apagadas, vfrias mas que des procuravam, iam if no Pinheiros fazer entregas e
nio achava, e pediu para imaginarem o Motoboy a noire, e que ela ja tinha
passado por ipso, ja tinha feith vgrias entregas de pizzas, ngo achava rua, e que
achava que ipso tinha que melhorar e muito, nio investir em propaganda, e sim,
investir em saade, mobilidade, transporte, e que era isso que a cidade priorizava
agora, n5o publicidade, nio marketing, nio isso; disse que concordava com o
Boz6 e o parabenizou; a seguir, tomou a palavra o Sr. Alonso Lopes da Silva
que cumprimentou a todos, dizendo que tinha se inscrito ali, porque achava que
quando a coisa funcionava, CIGS tinham que it die falar; disse que tinha
recebido alguns cidadios de Jaguariana que trabalhavam no Alphaville, e que
ali tinha um problema, e aconteceu que o 6nibus da Metr6polis, tiraram
simplesmente o panto, e colocaram na pista oitocentos metros para tras, queria
dizer que as pessoas tinham que andar at6 ali na boca do tQnel que dava acesso
ali ao Alphaville, polo ments oitocentos metros e maid um tanto at6 chegar na
portaria do Alphaville, onde era o local de trabalho dessas pessoas, que Cram
moradores ali da cidade; disse que tinha entrado com aquele requerimento e que
ele, pessoalmente, conversou com a Metr6polis sobre esse problema, e que ela
falou que o problema era que ela estava obedecendo a norma da EMTU, e que
ele estava falando ali para que todos vissem homo que a organizagao das
pessoas e dos trabalhadores era importante, o pessoal if se organizou, marcou
uma reuni5o com o Prefeito, o Prefeito tamb6m cobrou um posigao que o
ponte, no minimo, voltasse para o local onde era, e, gragas a Deus, na quarta-
feira, aquele problema foi resolvido e de uma maneira assim, bem melhor, o
ponto, o 8nibus ida entrar ali no trevo, e depois subia e voltava de novo para a
SP340; disse que ele destacou a questao da organizagao das pessoas virem falar
com o Vereador, it if falar com o Prefeito, achava que isso que resolvia os
problemas, era ipso que ajudava, de certa forma, a mostrar que as pessoas
estavam mobilizadas, e que a mobilizagao era importantissima, e que ele queria
destacar ali, n5o teve resposta, ainda, do requerimento, mas de antemao, a
Metropolis tinha feith a comunicagao para des, aos trabalhadores tamb6m, e o
problema foi resolvido; a seguir, falou que outra questao importante era sabre a
Saade, e que des fizeram ali, no dia trinta de agosto, a reuniio da Comissio de
SaQde do Parlamento Metropolitano e que ele, naquela Comissao, representava
Jaguariana, e que CIGS fizeram uma reuniio die que estavam presentes vfrios
Vereadores, o Waltinho estava presents, a Cassia, o Muniz e tamb6m a Inalda,
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e que foram discutidos com outras Cfmaras de Vereadores, e que ele n5o ia
vicar citando ali para nio vicar muito longs o discurso, mas CIGS discutiram a
questao do CROSS Regional, e que ele achava que a questao do CROSS
Regional, a regulagao de donna regionalizada, ela ida trazer o melhor
atendimento para as pessoas, dali da Regiio Metropolitana, e que ele sabia que
no hole, da forma que estava sends feith, a estrat6gia homo era feita polo
Govemo do Estado, ela era prejudiciala populagao, porque dependendo do
tratamento de alta complexidade, se dependia de uma Unicamp, uma PUCC ou
dependia do Estado, elsa regulagao ou para onde ida encaminhar as pessoas era
frito a partir de Sdo Paulo, e que des tinham que razor Lada uma pressao a{, das
Cfmaras Municipais para que des tivessem o CROSS Regional, a regulagao
regional, que era uma questao muito importance; disse que sabia que a
Prefeitura tinha responsabilidades, dependendo do tratainento, mas arima de
judo, des tamb6m tinhaln que puxar as orelhas, poderialn dizer assim, do
Estado e tamb6m da IJniao, para que as pessoas tamb6m nio padecessem nas
alas, nio flcassem esperando exames, que is vezes, ngo dependiam do
Municipio, e que achava que isso era importante que ele queria destacar ali,
principalmente, a panicipagao dos Vereadores, e que des tamb6m tiraram
naquela regiao, que des iriam fazer um trabalho perante a Assembleia
Legislativa, e que des iriam tatar com os Deputados para que des
conseguissem frazer o CROSS Regional, e disse outra coisa, como ele jf tinha
dito ali na tribuna, isso foi promessa de campanha dos senhores candidates a
Govemadores, tamb6m, coma foi promessa de campanha, des tamb6m tinham
que cobrar e, sem dQvida alguma ida trazer uma lnelhor qualidade de vida para
as pessoas ali da Regiao e tamb6m da cidade de Jaguariana; dispensou um
abrago e disse de continuarem na lula; agradeceu; a seguir, tomou a palavra o
Sr. Alfredo Chiavegato Nets que cumprimentou a todos, ressaltando ali a
participagao especial do querido amigo de todos, o Nelson, representando a
APAE, e aproveitando a deixa, ele ac;hava que todo mundi estava ali
participando, divulgando, atrav6s do projeto de autoria da Cassia, onde o
Municipio oHlcializou o m6s da inclus8o das pessoas com defici6ncia, e que ele
gostaria de ressaltar o trabalho da Camara, arima de tudo o trabalho da Cfssia
por viver aquela experi&ncia por muitos e muitos anon, conHinnou com a
Cassia, e saber da importancia que as APAEs repo'esentavam, nio s6 em
Jaguariana, mas no Estado de Sio Paulo e no Brasil; parabenizou, dizendo que
achava que labia a Cfmara divulgar, realmente, fazed a parte dela e des,
Vereadores, ali, receberam graciosamente, por parte da Secretaria da Casa, o
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brochinho coin o "Setembro Verde", e lembrou, tamb6m, que a navel nacional
ales tinham o "Setembro Amarelo", que era o combats, a prevengao ao suicidio,
e onde o slogan da campanha era "Falar 6 a melhor solugao"; disse que labia,
realmente, coma agentes pOblicos onde des tinham esse contato juntamente
com a populagao e atrav6s das rides que os cobriam no dia a dia, passar o
slogan e passar a divulgagao dessas pessoas que faziam um trabalho
maravilhoso, deviam ser sempre, e que des tinham que estar sempre atentos a
essay pessoas que, is vezes, de uma carta donna, Cram excluidas da sociedade, e
promover dada vez mats a inclusao; parabenizou, realmente, a today as pessoas
que faziam esse trabalho magniHtco e tinha ali seu louvor; a seguir, disse que
queria aproveitar uma deixa do Vereador Luiz Carlos de Campos e des vinham
ali acompanhando a preocupagao dole com relag5o ao Orgamento Municipal, e
des podiam observar e fizerarn ai um levantamento ao lingo dos Oltimos sais
memes, e compararam com os Qltimos leis memes, dos sais primeiros memes do
ano anterior, e constataram, realmente, aquilo que des falavam, confirmou com
o Luiz Carlos, que a Receita do Municipio, ela vinha aumentando, anualmente,
e naquele ano aumentou, novamente, mas para a surpresa delis, a Despesa do
Municipio nos sets primeiros moses comparados com os sein primeiros moses
do ano anterior, subiu na ordem de vinte e um por cents, ou sqa, coda aquela
preocupag5o que des estavam vendo por parte da Administragao ejn canter e
ter esse contingenciamento por parte das Despesas, des observavalb nos
nimeros, e que des tinham que vicar atentos e, reallnente, coma dizia o Luiz
Carlos, priorizar investimentos em areas que Cram, realmente, prioritarias,
deixando de dado algumas areas que CIGS percebiam que nio Cram; falando da
area de Mobilidade Urbana, valia ali ressaltar que, la no Pinheiros, onde a noire
Vereadora Tail falou que, dificillnente, se enxergava as plazas, e nio era s6 no
Pinheiros, mas era em toda a cidade, mas disse que la no Pinheiros tinha uma
rua, a Jacinto Ffvero, e que parecia que tinham trocado a plata s6 daquela rua,
e que ele esteve la, e que nio era possivel, e que a place dava para enxergar de
longs, uma, uma em dada esquina na rua de ama e la embaixo, e perguntou por
que nio fizeram no bairro todd; disse que Cram umas coisas que n&o... e que
achava que era atender uma situagao prioritaria de momento e nio planejar
argo, porque ja ia la uma equipe para trocar uma ou dual plazas, por que ja n5o
fazia o bairro inteiro, se Cram quatro ou cinco mas, perguntou; disse que se
algu6m quisesse perceber la, que a Jacinto Fivero estava bem legivel; disse que
des pediam, e cobravam, justamente, essa atengao por parte da Administragao,
no sentido de que investisse melhor os recursos que o Municipio, ao longs de
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um bom trabalho, ao longs desses anos, vinham recebendo deus recursos e
labia a des, realmente, investi-los direito, gastando, realmente, adequadamente,
e colno des sabiam muito bem ali, que as areas da Educagao, Saade, mesmo
Assist6ncia Social, a pr6pria Seguranga Publica requeria uma atengao maier em
virtude do crescimento do Municipio; pediu, realmente, aos nobres Pares que
ficassem atentos a ipso, era preocupante o namero, no ano anterior, realmente,
des tiveram um superavit, e naquele ano, des estavam com deficit
orgamentario na ordem de vinte e doin milh6es, polo menos nos sets primeiros
meses; e que labia toda a atengao por parte da Administragao Publica, nesse
sentido; disse que nio tinham observado o balango direito, mas nio via ali algo
que des pudessem detectar que pudesse ter acontecido algum erro, mas tlnha
que apertar o onto mesmo, porque se chegasse at6 o final do ano naquela
tocada, realmente, ida fechar o ano com deficit orgamentario, e vinham
observando nas agnes do Govemo essa diminuig5o, esse contingenciamento par
parte da Administragao, mas coma bem dizia o Boz6, e atrav6s da pr6pria
resposta do Executive, um gasto de quinhentos mil reais com propaganda, ou
divulgagao de amos do Poder Pablico, des meslnos ali discutiam um prqeto na
Casa, onde ficou a preocupagao doles que toda divulgagao fosse feita por meios
eletr6nicos, e que ele achava que era esse onde coda a populagao tinha o maior
acesso no hoje, e que, realmente, era discutir melhor essas despesas para que no
amanha, la na frente, des nio fossem pegos de surpresa, mas parabenizou ao
trabalho do Luiz Carlos de Campos, parabenizou a Cfssia pda iniciativa do
proleto, a Casa que, realmente, o acatou, achava que por unanimidade, e ao
Nelson que estava ai representando as pessoas com deflci&ncia, e a APAE que
ele representava; parabenizou e desqou boa nolte; a seguir, tomou a palavra o
Sr. Angelo Roberto Torres que cumprimentou a todos, agradecendo pda
presenga, e que ele s6 ida ressaltar um requerimento que ele fez a respeito do
movimento dos caminh6es if da Roseira, Roseira de ama, onde ele vinha
pedindo, solicitando, ja ha virios anon, e que ele via que, no dia a dia, des n5o
chegavam numa solugao para des, ou at6 mesmo ulna opgao para ver o que des
poderiam estar fazendo para solucionar isso; pediu coma estava o projeto,
esperava que viesse a resposta, com algo interessante para esta Casa e tamb6m
para os moradores daquele bairro, uma vez que ele era muito questionado no
bairro, ele e o Vereador Magrao tamb6m vinha passando por ipso, e que ja
vinha fazendo requerimento ali, uma vez que CIGS moravam ali no bairro, e no
dia anterior ]nesmo, o caminhio ja travou, e todo dia tinha carreta enroscando
uma com a outra la, e que des cstavam tentando azhar um meio para poder
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solucionar esse problema, porque a hora que uma carreta entrasse numa casa e
preJudicasse maid, com acidentes fatais, ficaria pier a situagao; disse que opgao
Dies tinham, o acesso pdas indastrias, polo Flex Park, e que era s6 4eitar uma
parte com desapropriagao, fazer e acreditava que dava para faber os
lnovimentos por la; falou, ainda, sobre a Secretaria de Mobilidade Urbana, e
que sara um pouch em defesa do Secretfrio Josino e de toda Equips, porque em
dois mil e nave e dois mil e doze, ele tinha trabalhado na Secretaria e que ele
labia o quando que era arduo, e dianne de manifestag5o no Plenario, ele disse
que era o Departamento, e agradeceu ao Fred, e que ele trabalhou naquele
Departalnento e sabia a lula do pessoal para correr, principalmente, as plazas,
coma o Fred falou, tinta, tamb6m, coma a Tail comentou, e quantas vezes des
emprestavam tinta do Rolinha para pagan depois, e que o diretor de tr6nsito era
o Valdeir, para tentar acertar, porque, infelizmente, o processo licitat6rio dentro
da Prefeitura era muito demorado, pele ments ele vinha questionando sobre
umas faixas de pedestres, os requerimentos que ele fez na Secretaria, esteve
acompanhando de porto, e o que ele via era ipso, estava parade na licitagao, a
parte de tintas e plazas, enfim... quanto is plazas de sinalizagao de mas, ele via
que, praticamente, era a cidade inteira, tinha que estar trocando; disse que
aquela rua que o Fred citou, do Pinheiros, ele achava, disse ao Fred, que aquele
material era bom, aquele aguentou, o rests ndo aguentou, ou at6 lnesmo ja tinha
acontecido, e ja tinha acontecido quando ele trabalha la, o pr6prio morador
pegava a plata e adesivava, estava fazendo adesivagao, mas devido ao Projeto
de lei, nio se lembrava quem apresentou, achava que foio Romilson, e que des
votaram favoraveis, agora os pr6ximos loteamentos jf vinham com as plazas
de sinalizagao, porque isso era um Gusto que a Prefeitura acabava absorvendo
pal'a ela, o loteador fazia o loteamento e a Prefeitura tinha que entrar coin a
sinalizagao, e que des aprovaram na Casa um proHeto de lei, que agora ficava a
cargo do loteador f azer o servigo de emplacamento; disse que estava fazendo
um requerimento tamb6m, e que ele esteve conversando com o pessoal da
CPFL, o pessoal do DER ja autorizou, a CPFL estava autorizada, e na pr6xima
sessio ida iazer um requerimento tamb6m, pedindo a iluminagao do trecho da
SP 95, e que ja foi material seu hf muitos ands atrfs at6 quando foram feitas
aquelas barreiras de pimento na divisgo la, ja deixaram a tubulagao, e que
achava que tinha sido em doin mil e treze, para fazer a iluminagao do trecho da
Escola Franklin de Toledo Piza Filho at6 o bairro Roseira de ama, e acreditava
que em breve estaria saindo aquela iluminagao tamb6m, mais uin ganho la para
o bairro da Roseira e para toda aquela populagao; disse que era s6, agradeceu e

156

'/,.J



Cfmara Municit)al de JaguariQna
Estado de S8o Paulo

desejou boa nolte a todos; a seguir, tomou a palavra a Sra. Cfssia Murer
Montagner que cumprimentou a todas e a todos, iniciando sua fda agradecendo
a presenga dos represented da APAE, o Sr. Presidente, Nelson, a Sra. Diretora
Femanda, que ha tantos anos fhziam aquele trabalho brilhante la, e que, na
verdade, ela s6 estava usando aquele tempo, naquele memento, para anunciar
que, naquele intervalo de quinze minutos que des faziam normalmente, des
iriam comemorar uma coisa que a APAE tamb6m estava fazendo, e que des, a
Camara, colocaram luzes verdes no pr6dio, no sentido de alertar a populagao
para aquele m6s que acontecia, que toda a populagao fizesse uma reflexao, e
que percebesse dada vez maid da importancia do envolvimento; disse que dali a
pouquinho CIGS interromperiam, confirmou com o Sr. Presidente, e que des
fariam, ali dentro mesmo, mas depois quem pudesse olhar a Cfmara como ela
estava bonita verde, e que ela imaginava que as pessoas iriam passar e iriam
dizer: "Osha! A Cfmara este verde, por qu&?" Disse que se causava o
movimento, assim homo a APAE tamb6m colocou as luzes verdes, confirmou
com a Femanda, e que dana pouco des iriam falar sabre ipso; agradeceu; a
seguir, tomou a palavra o Sr. Cristiano Jose Cecon que cumprimentou a todos,
primeiramente, agradecendo e parabenizando a Cassia, aos Coordenadores da
APAE, pois ele labia o quanto era dificil esse trabalho, e que fazia move anon
que ele trabalhava no NAOTT, em Holambra, um trabalho com autistas,
Syndrome de Down, com pessoas com defici6ncias visuals, e, praticamente,
nunca ningu6ln ]he agradeceu, deu parab6ns, e que ele foi homenageado eln
Nova lorque, que ele viajou a primeira vez para os Estados Unidos onde ele foi
homenageado por esse trabalho, e ali no Brasil poucas pessoas davam valor,
mas ele agradecia muito a Prefeitura de Holambra por Ihe dar aquela alegria por
estar fazendo parte do NAOTT, havia novo ands; a seguir disse que, naquele
dia, ele teve a honda de, at6 que enHim, entregar os mil nomes do abaixo-
assinado ao Vice Governador, sobre a gila CROSS, e disse ao Silva, e que sabia
que ele estava trabalhando e muitos outros Vereadores tamb6m, mas ipso era
forma agregadora, CIGS trabalhavam de um lado, ele do outro; disse que ele
ficou nessa coneria com aquele abaixo-assinado, e coma ele foi debochado
com aquele abaixo-assinado, exclalnou, e repetiu, homo, colno; pessoas que nio
se sensibilizavam com o pr6ximo, disse a todos: "AI, Cristiano, o Govemador
nio quer receber porque ele nio recebe maid papel. Ah, isso n&o funcionalVio
jogar numb gaveta e nio vio ler..." Disse a todos que ele ficou abismado homo
existiam pessoas que nio pensavam no pr6ximo, pessoas que estavam sofrendo
nesta vida, e iam sofrer, achavam que eram alguma coisa, mas nio Cram nada e

157



③ Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Sio Paulo

nunca iriam ser, porque dessa vida ngo se levava nada, n5o se levava nada, e
que ele ficava um pouco impressionado, em imbito estadual, at6 fmbito
federal, a prepot6ncia de alguns politicos, a malta de humanidade, e que ele ngo
labia se estavam acostumados a fmbitos maiores que o doles, e CIGS estavam
acostumados a um fmbito municipal, que era maid f aol acolher a populagao,
mas tratavam a populagao igual fosse um lixo, um nada, e que ele ficava
abismado; mas estava if, estava na mio dele, polo ments enquanto ele
acompanhasse, ele n8o o jogou fora, e que ia dali da tribuna at6 na porta a lista
de names, milnomes, e que polo ments no carlo ida atrapalhar onde ele ida se
sentar, e ele ida lembrar de sua cara; a seguir, disse, tamb6m, que gostaria de
agradecer a populagao de JaguariOna, a Editora "Autografia", onde ele teve a
possibilidade de falar um pouch sobre o livro que ele langaria em janeiro,
Tristeza tem rem6dio", na Bienal do Rio de Janeiro, onde naquele sfbado ele

p6de falar para pessoas sobre o trabalho do "Tristeza tem rem6dio", onde era
um livro que atentava sobre a Depressao, a Sidrome do Panico, para jovens, e
em janeiro syria langado; agradeceu a Editora que acreditou nile, e is pessoas
que tamb6m acreditaram; disse, ainda, que entrou com uma Indicagao, e antes
de entregar aquela Indicagao, ele foi conversar com os funcionfrios do
CONSAB, sabre a qualidade das marmitex que estavam sends entregues a CIGS
e que ele n5o foi na opiniao de um ou dois funcionarios, ele coneu vfrios
funcionfrios do CONSAB pdas mas e todos reclamaram da qualidade da
alilnentagao, e que, entao, entrou com essa Indicagao; agradeceu a todos, e
desejou que ficassem coin Deus; a seguir, tomou a palavra o Sr. David Hilfrio
Nato que cumprimentou a todos, iniciando a sua fda dizendo que tinha feith um
requerimento, questionando a abertura da UPA e do Raid X, e,
coincidentemente keio a resposta naquele dia do nobre Colega de bancada
dessas mesmas repostas, e foilido naquele dia, estava na pauta; disse que o que
muito Ihe chamou a atengao era que no requerimento dizia que o pregao a
respeito do Raid X, na UPA, foi feito no dia vinte e cinco do um, o contrato foi
assinado no dia cinco do dois, e que a ASAMAS teria quarenta e cinco dias, a
ASAMAS, nao, pediu desculpas, mas a Empresa para colocar o Raio X em
pratica, maid fete dias para eventuais problemas, para adequagao de
funcionarios, e que em abril era para estar acontecendo esse Raio X
funcionando na UPA, e que des estavam em agosto, e, infelizmente, ngo via
absolutamente nada sendo frito, e que talvez estivessem esperando o
aniversfrio da cidade para ter o que inaugurar, e que se lembrava de um tempo
atrfs se inaugurava bebedouro, inaugurava lampada, e que achava que naquclc
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ano ida ser igual, estavam fazendo ipso com o Raio X, s6 que quem estava
soh-endo com ipso era a populagao, porque no hole as pessoas iam at6 a UPA,
Crain atendidos, tinham que pegar uma ambulancia, it at6 o Hospital, para
conseguir fazer um exame de Raid X, e que podiam escrever: dia doze ida ser
inaugurado o Raio X, com certeza, e a populagao sofrendo ha moses, e o Raio
X parado la na UPA; disse que era um desrespeito com a populagao em querer
fbzer situag6es homo essay, e que deveriam atender a populagao, depots fmiam
fbsta, e que esse era o primeiro panto; disse que outra questao, que ele estava
deixando de f dar em algumas sessi5es, a questao dos psic61ogos nas Escolas, e
que se passou quake meir ano, a Casa se abdicou de quinhentos mil reais, no
ano anterior, encaminhando para a Secretaria de SaOde para hole poder colocar
essen psic61ogos, e, infelizmente, teve algumas conversas na SaQde e falaram
que nio sabialn onde tinha ido o dinheiro, e dai ficou aquela discussio: o
dinheiro foi parar onde? Disse que ficou etta d6vida at6 que um dia veio ulna
resposta dizendo que foi um verba que foi para o Hospitalno comego do ano e,
infblizmente, as criangas esperando horan, memes, e tinham criangas que
cstavam na lila hf ands, e, infelizmente, se quer tiveram um atendimento, e
aquele era o atendimento que estava tends para as criangas do Municipio; disse
que iam no "Cola Aqui", coma era o nome que tinham mudado if, o projeto
que fizeram la, e que tinham dubs psic61ogas para atender a Rode inteira, e que
estavam falando de mais de dez mil alunos, e que era ]nuito complicado, e
aquele dinheiro, inf'elizmente, sem explicagao, e para chamar mais a atengao,
ele recebeu uma denancia, no final da semana anterior, de dais profbssores, e
pediu at6 licenga a Marisa, que estava ali presence, por citar o name, foi a
Marisa e o professor Falvio, a respeito de um sistema que era colorado todd
recurse da Educagao, todd pagamento de professor era colorado esse valor, e
ales pesquisando tudo isso, comegaram ver algumas aberrag6es, professores
que receberam no ln6s de janeiro quatro mil e seiscentos reais, a tabela do
SLOPE estava dandy onze e quinhentos; disse que tinha prof'essor, segundo a
tabela do SLOPE que recebeu vinte e oito mil reais; que Educagao de primeiro
mundi, exclamou, e que esperava que um dia chegasse a ipso, mas,
infblizmente, nio era a realidade doles, segundo os profbssores; disse que fez
ujn requerimento questionando ipso, e que achava ]nuito grave elsa questao,
porque des estavam falando de dinheiro da Educagao, e dinheiro da Educagao
era sagrado, eram vinte e cinco por canto que tinha que ser dedicado a
Educagao, e se aquela tabela foi encaminhada para o Tribunal de Contas, foi
encaminhada at6 para o Govemo Federal, o dinheiro do FUNDEB estava
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comprometido, o orgamento do FUN])EB estava comprometido, e isso Ihe
chamava muito a atengao; falaram que poderia ser do m6s anterior ou do m6s
seguinte, e que des pesquisaram, e que antes doles virem ali falar, foi
pesquisado, e no m6s anterior dos professores estava o valor correto, no m6s
seguinte o valor estava coneto, foi janeiro, e que des tinham valores de salfrios
ali de onze mil, dezesseis, dezessete, vinte tito, vince e sais, vinte e cinco,
vgrios de vinte mil reais; diante de manif'estagao no Plenario, ele explicou que
SLOPE, era um sistema do Govemo, juntamente com o FNDE, que se colocava
as informag6es de quanto estava sends paco para os professores, e por
exemplo, se colocava o valor SLOPE, e pediu desculpas, na tabela estava o
valor SLOPE e o valor real que des receberal-n, e coma CIGS fizeram aquela
confirmagao? Disse que alguns professores ficaram indignados coin o fate e
informaram aqueles dais professores que fazialn parte da Colnissio de
Educagao aque]a discrepancia, s6 que se se entrasse no site do SLOPE, que era
aberto, que era pablico, la mostrava que noventa e nove por cento dos
professores estavam com valores alterados e at6 aquele momento, CIGS nio
tiveram nenhuma explicagao, des questionaram a Educagao, nio tiveram
respostas, e des Hlzeram um protocolo ali na Camara, no anal da semana
anterior, e que a tabela do SLOPE, era uma tabela que confirmava valores que o
Municipio pagou para essen professores e que o Municipio mesmo abastecia
aquela tabela de informagao, e que era basicamente isso, e que se ele estivesse
equivocado, ela podia Ihe corrigir, disse a Marisa; disse que eram valores homo
aqueles que Ihe deixava bastante surpreso, dai des ouviam na mudanga de
Secretaria, que poderia ter havido pedalada fiscal, e que esperava que nio fosse
nada envolvido a Educagao, e que isso n5o tivesse acontecido, mas se
aconteceu precisavaln apurar, e fez o requerimento questionando, e se fosse o
faso iriam chamar a Secretfria para vir na Casa explicar; muito agradeceu,
desdando boa noire; a seguir, tomou a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo que, primeiramente, passou a presid6ncia dos trabalhos da Mesa para
a Sra. Cfssia Murer Montagner, Vice Presidents; na tribuna cumprimentou a
todos, aos que os acompanhavam pdas rides socials e a todos os presentes,
dizendo que tinham algumas colocag6es para poderem usar daquele momento e
uma delay era a questao do "tapa buracos", e que fizeram uma indicagao ha um
tempo atrgs na estrada que ligava Jaguariana a Santo Antonio de Posse, e que a
Vereadora Tats tamb6m mencionou isso na Casa, houve uma "Operagao Tapa
Buracos" alguns grandes buracos foram tapados, s6 que com as chivas des
voltaram novamente; disse que a melhor solugao para aquela estrada, era
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exatamente o recapeamento, era uma estrada do Estado, por ipso ali ele fazia o
requerimento ao DER para que ele tomasse as provid&ncias necessarias, e se
des a acompanhassem em toda sua extensgo at6 a cidade de Santo Antonio de
Posse, des perceberiam que ela tinha muita dificuldade e no hoje era um canal
de muito fluxo em virtude dos bairros que des tinham no percurso, as pessoas
que moravam em Jaguariilna e trabalhavam na Posse e vice versa, ou sqa, ales
tinham ai que tamar cuidado para preservarem a vida e os bens de quem
transitava por aquela estrada; disse que outro assunto importante, tamb6m,
envolvendo estradas, envolvendo o DER, era a estrada que ligava Jaguariana a
Pedreira, e que ele foi infollnado pda Policia Municipal que eln dias de chuva,
no qui16metro sessenta e sein, naquela curva onde tinha a torre, era um lugar
muito perigoso, e no mesmo dia, no dia cinco de agosto, aconteceram quatro
acidentes com capotamentos no mesmo lugar; entao, medidas o DER precisava
toinar naquele local, ou redugao da velocidade, ou plazas de sinalizagao,
alguma lnedida tinha que ser estudada para evitar maid acidentes, e que aqueles
acidentes nio levassem vedas; disse que, naquela oportunidade, e no desespero
da Policia Municipallhe ligando, num domingo chuvoso, era exatamente esse:
Meu Deus, at6 quando? Ja viemos quatro vezes atender ocorrQncias e podemos

ter que vir aLender ocorrdncia mats grave com morte de algu6in." Disse que ali
fazia uin apelo ao DER para que tomasse as providencias e preservasse as
vidas; a seguir disse que tiveram a comemoragao, tamb6m, no dia vinte e fete
de agosto, do Dia do Corretor de Im6veis, e que ali tinham um Vereador, o Fred
era corretor, parabenizou o Fred pele dia, e que era de autoria dole, Walter, a
Lei que incluia no Calendirio Oflcial do Municfpio esse dia importance, e que
era um professional que a sua atividade era exatamente preservar os interesses
da populagao e da sociedade; o professional que tinha que intermediar as
relag6es imobilifrias para que nio houvesse nenhuma lesio ao consumidor,
para que os direitos deli fossem preservados, e ali parabenizava a todos os
corretores, e que fizet-am a mogao encaminhada ao Delegado do CRECI de
Jaguariana, Sr. Sergio Bergamasco, para que fosse remetido, tamb6m, a todos
os demais proflssionais, e deixou ali deus sinceros parab6ns; a seguir disse que
des tiveram um encontro na Casa, na sexta-keira, do Pariamento da Regiao
Metropolitana com assunto super importante, que era o Sistema CROSS; disse
que a Sa6de clamava necessidades urgentes e o Estado tlnha que fazer o papel
dele; disse ao Vereador Cristiano que, naquele dia, ele teve 6xito eln levar o
abaixo-assinado tio importante, coma o Vereador falou, ao Vice Govemador de
Sio Paulo, Sr. Rodrigo Garcia, e o Vereador de Americana que estava presents,
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que era membro da Comissao, falou da dificuldade dos dezenove Vereadores de
Americana conseguirem uma audi6ncia com o Senhor Govemador para aquele
mesmo assunto; sabiam que a SaQde era urgente, quem estava na ala do
CROSS sabia o que ele estava falando, ala para fazer exams, ala para fazer
cirurgia, alla para poder fazer uma consulta especializada, e que n5o era
brincadeira, nao, e o Parlamento estava se mobilizando, disse ao Cristiano, e
que era para des somarem as forgas, e somarem as forgas de todos os
Vereadores da Regiao, e que ele duvidava que se seiscentos Vereadores da
Regiao Metropolitana fossem na Assembleia ou fossem no Palfcio dos
Bandeirantes, ngo seriam atendidos polo Governador, e que era esse o papal
doles, f azer a representagao do povo e de sous interesses, onde quer que fosse,
fosse no Govemo do Estado, Municipalou Federal; disse que, por fim, ele teve
a honra e o prazer de participar, na sexta-keira, tamb6m, dos jogos da APAE,
Jogos de Integragao da APAE, e des estavam comemorando no m6s de
setembro o m&s do "Setembro Verde", por uma lei municipal da amiga doles e
dedicada, Vereadora Cassia, principalmente, aquela questao, e que era uma
honra, naquele dia, usar aquele broche verde e saberem que uma singela
homenagem da APAE e da Casa, com a cor verde iluminando a sua fachada,
era um simbolo para que as pessoas refletissem, refletissem o papel do
de6iciente na sociedade, refletissem a sua relagao com esse situagao e,
principalmente, valorizassem as instituig6es que defendiam o deficiente; disse
que des sabiam as dificuldades financeiras, mas o amor que des tinham na
APAE por todas aquelas pessoas, o amor e a dedicagao, Femanda e Nelson e
todos os demais profissionais, suplantavam todas as dificuldades; disse que
sabialn que n5o era fhcildedicar o seu dia, dedicar as suas horas por uma causa
que, muitas vezes, des remavam e enxugavam Belo; muitas vezes lutavam com
os recursos flnanceiros que tinham para fazer o melhor e des conseguiam, e
des faziam; os parabenizou por aquela dedicagao, e que o m&s de setembro
servisse de reflexio para dada um doles, nio coma Vereador, nio coma
politico, nao, homo membro da sociedade, visse seu papel, visse o quanto se
participava da inclusao, visse coma se fazia a inclusio em sua vida e na
sociedade que se representava; disse que aquela era a sua palavra e era uma
singela homenagem, homo ele falou, da Cfmara Municipal, e era para contarem
sempre com o apoio deles, e desejou a des muito sucesso naquele m6s de
reflexio e, principalmente, de dedicagao aos denlcientes; agradeceu a atengao
de todos, e desejou boa noite; a Sra. Vice Presidente, devolveu a presid6ncia
dos trabalhos da Mesa para o Sr. Presidente, Walter Luis Tozzi de Camargo.
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Terminado o Expediente, o Sr. Presidents suspendeu a sessio por 15 (quinze)
minutes, conforme detenninava o Art. 149, Paragrafo I.Jnico, do Regimento
Intemo. No intervalo dos quinze ]ninutos, a Sra. Cfssia Murer Montagner usou
a palavra para discos'er sabre o "Setembro Verde", criado peta lei n ' 2.533, de
sets de setembro de dois mil e dezoito, que instituio m6s de Setelnbro Verde,
para dar visibilidade a inclusgo socialda pessoa com defici6ncia, falando sobre
a importancia daquele m6s, as agnes que seriam realizadas na Casa, da
iluminagao verde ao redor da Casa, entre outras coisas; a seguir, fez uso da
palavra, tamb6m, o Sr. Nelson Roberto Patrocinio da Silva, Presidents da
APAE, que tamb6m falou sabre o tema. Terminado o puzo concedido, o Sr.
Presidente reabriu a Sessio determinando 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 Neto, Inalda Lucio 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 nOmero regimental, o Sr. Presidente deu initio a Ordem do Dia: Em
tlnica Discussio foram apreciados os Projetos de Lei n's 063, 064, 065 e
066/2019, do Executive Municipal, que por serem de mat6rias analogas,
receberam das Comiss6es Permanentes competentes um Onico Parecer, assim
foi feita a leitura do Parecer Conjunto das Comiss6es de Constituigao, Justiga e
Redagao, de Orgalnento, Finangas e Contabilidade e de Meir Ambiente, Uso,
Ocupagao e Parcelamento do Solo aos referidos Projetos. A seguir, em Unica
Discuss5o foram apreciados: 1. Projeto de Lei n ' 063/2019 do Executivo
Municipal, que disp6e sobre inclusio de projetos no Plano Plurianual para o
periodo de 2018 a 2021 (Lei Municipal n ' 2.463/2017) (Quorum de
deliberagao: maioria absoluta: Art. 50, $ 1', Vlll do R.I.). Em discuss&o e
votagao 6oio mesmo aprovado por unanimidade de votes; 2. Projeto de Lei n '
064/2019 do Executivo Municipal, que disp6e sabre inclus5o de projetos nas
diretrizes orgamentarias para o exercicio de 2019 (Lei Municipal n '
2.515/2018) (Quorum de deliberagao: maioria absoluta: Art. 50, $ 1', Vlll do
R.I.). Em discussio e votagao foia mesmo aprovado por unanimidade de votos;
3. Projeto de Lei n ' 065/2019 do Executivo Municipal, que disp6e sabre
inclus5o de projetos no Orgamento Gerd do Municlpio para o exercicio de
2019 (Lei Municipal n ' 2.562/2018) (Quorum de deliberagao: maioria absoluta:
Art. 50, $ 1', Vlll do R.I.). Em discussio e votagao roto mesmo aprovado por
unaninlidade de votos; 4. Projeto de Lei n ' 066/2019 do Executivo Municipal,
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que disp6e sobre autorizagao ao Executivo para abertura de cr6dito especial
(Quorum de deliberagao: maioria absoluta: Art. 50, $ 1', Xll do R.I.). Em
discussio e votagao foio mesmo aprovado por unanimidade de votes. A seguir,
em Segunda Discussio foram apreciados: 1. Projeto de Lei no 049/2019, do
Executivo Municipal, que dispde sabre a criagao do Conselho Municipal de
Turismo - COMTUR, e da outras providancias. (Quorum de deliberag5o:
maioria absoluta: Art 50, $ 1', XI do R.I. ). Com Emenda ja aprovada. Em
discussio e votagao foio mesmo aprovado por unanimidade de votos; 2.
Projeto de Lei n ' 054/2019, do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal
n' 1.239/1999, que disp6e sobre a reformulagao do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente COMDEMA (Quorum de deliberagao: maioria
absoluta: Art 50, $ 1', XI do R.I. ). Em discussio e votag5o foio mesmo
aprovado por unanimidade de votes; 3. Projeto de Lei n ' 059/2019, do Sr. Jose
M.uniz, que aria o "Programa Empresa Amiga da Escola", no Mtmicipio de
Jaguariana, e da outras provid6ncias (Quorum de deliberag5o: maioria dimples:
Art 49, "a" $ 1', do R.I. ). Com Emenda ja aprovada. Em discussio e votagao
foia ]-nesmo aprovado por unanimidade de votos; 4. Projeto de Lei n '
061/2019, do Sr. Alonso Lopes da Silva, que toma obrigat6ria a divulgagao,
das vagas de emprego abertas no Pasta de Atendimento ao Trabalhador (PAT)
do Municlpio, is empresas situadas em Jaguari6na (Quorum de deliberagao:
maioria simpler: Art 49, "a" $ 1', do R.I. ). Em discussio e votagao foi o
merino aprovado por unanimidade de votes; A seguir, em Primeira Discussgo
foi apreciado o Projeto de Lei n ' 062/2019, dos Srs. Walter Luis Tozzi de
Cainargo e Cristiano Jose Cecon, que apresenta denominagao de vias pablicas,
e da outras provid6ncias (Quorum de deliberagao: maioria samples: Art 49, "a:
$ 1', do R.I.). Primeiramente, foi feita a leitura do Parecer Conjunto das
Comiss6es Permanentes de Constituigao, Justiga e Redagao e de Orgamento,
Finangas e Contabilidade, e de Meir Ambiente, Uso, Ocupagao e Parcelalnento
do Solo. Etn discussao, tomou a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo
que lnencionou ali que aquele projeto era de sua autoria e do Vereador
Cristiano Cecon, e o que des estavam propondo coin ele era exatamente
regularizar alguns trechos de avenidas ja existentes, de mas ja existentes no
Municipio, que Hcaram com uma laguna, com a expansao de bairros, etc. e
abriu-se um buraco no meir la que ficou sem noms, e com ipso dificultava o
cojnerciante, o morador, para ter exatamente o name certs da sua rua, da sua
localidade, e que des estavam s6 fazendo a extensao; tiveram uma boa
colaboragao e signiHlcativa do Engenheiro da Prefeitura, Flfvio Paoliello, que
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Ihes trouxe todd esse material, e vinha estabelecendo um dialogo com CIGS, para
poder fazer elsa regularizagao e favorecer a populagao da cidade, moradores e
comerciantes daqueles trechos que des acabaram de sitar; pediu a colaboragao
dos Vereadores para a aprovagao daquele projeto e regularizarem isso. A
seguir, em votagao o Projeto de Lei n ' 062/2019, dos Srs. Walter Luis Tozzi de
Camargo e Cristiano Jose Cecon, que apresenta denominagao de vias pablicas,
e da outras provid6ncias, foia mesmo aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidents deu initio a Explicagao Pessoal
dos Senhores Vereadores, que se manifestariam sabre atitudes pessoais
assumidas durante a Sessio ou no exercicio do mandate (Art. 168, R.I.): pda
ordem, tomou a palavra o Sr. David Hilfrio Nets que cumprimentou a todos
mais uma vez, dizendo que ele s6 vinha relatar um cato que tinha passado
despercebido por ele, no final da semana anterior, o aumento do 6nibus, e que
n5o labia se os nobres Colegas tinham visto esse aumento, que no hoje o 6nibus
estava chegando a quatro reais e noventa e cinco centavos, o 6nibus municipal;
o municipe continuava pagando os dois e cinquenta, e era o que diziam, mas
nio podialn se esquecer que aquela dif'erenga tamb6m gaia do bolsa do
municipe, e que estava dando um aumento de subsidio de dezessete por canto,
thais ou menos, e aqueles dezessete por cents estava saindo do contribuinte;
disse que des tinham coragem ali de votar tr6s por cents de aumento para o
servidor e dar para uma empresa privada dezessete por cento de aumento; at6
quando ida ser um absurdo homo esse, perguntou; nio passava pda Casa, foi
simplesmente um decreto do Prefeito, que des s6 foram infom)ados; disse que
ele ia propos para a Bancada do PTB, depois conversar com os nobres Colegas,
de fazer uma Mogao de repadio ao Executivo por um ato homo aquele, que ngo
tinha cabimento se aumentar dezessete por cents de uma tarifa de 6nibus, onde
ida fair do bolso do contribuinte, ida sair da populagao, e dar um aumento para
o servidor de tr&s por cento e ainda picotado; por que os dezessete por canto
dado ngo foi discutido, trazido para a Casa, conversado, os chamarem para
poder falar o que estava acontecendo, por que dar um valor homo aquele?
Disse que quando era assim, era simplesmente publicado no jornal, nio teve
media nenhuma, ndo teve publicagao nenhuma e estava saindo isso do bolsa do
contribuinte; disse que era um desrespeito com a populag5o de Jaguariana, um
aumento de dezessete por canto, um valor da tarifa que ia para quatro reais e
noventa e cinco centavos; disse ao cidadgo que subia no 6nibus, no hole, e
pagava dais e cinquenta para o cobrador, a diferenga tamb6m estava saindo
dole, e aquele que n5o andava de 6nibus tamb6m estava pagando aquela conta,
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e que ipso tinha que ser muito bem ressaltado porque des viram diversas
situag6es na cidade, falavam que n5o tinha dinheiro falava que nio dava para
fazer ipso, n5o dava para f azer aquino e agora iam pagar dezessete por cents a
maid para uma empresa privada de 6nibus que n5o estava a contents da
populagao, era 6nibus atrasado, era 6nibus que quebrava, era cadeirante que nio
conseguia subir no 6nibus, 6nibus antigos na cidade, porque ngo estavam sendo
renovada a frota, e des estavam dandy aumento de dezessete por canto; disse
que ficava alia seu repadio, naquele dia, verbalmente, e que ida fazer uma
mogao para a pr6xima sessao, porque isso nio tinha cabimento algum;
agradeceu, desejando boa noite a todos; a seguir, tomou a palavra o Sr. Jose
Muniz que cumprimentou a todos, dizendo que ia a Tribuna parabenizar o
Secretfrio de Govemador, Valdir Parisi, e o parabenizou pris tinha saido o
empr6stimo doles da estrada do Bom Jardim, Santo Antonio do Jardim e
Floresta, e que ele nio tinha desistido um ]ninuto, e que ele achou que ja tinham
perdido aquele empr6stimo, e que ele falou que nao, que ida batalhar, que ida
lutar e que ida dar certo, e conseguiram la assinar aquele empr6stimo tio
sonhado para aqueles moradores; voltou a dizer que se ele nio tivesse insistido
naquela mudanga de governo, n8o ida sair, e parabenizou ao Valdir, e que
aquilo era m6rito dole, ele acompanhou aquilo, ia quash todd dia if fblar com
ele, e que ele, Muniz, ja tinha praticamente desistido e ele nao, foia luta, disse
ao seu querido, e que o que era cerro, des tinham que falar, e tamb6m saiu o
empr6stimo dos sein milh6es do recaps, foi aprovado na Casa tamb6m,
melhorias para a populagao. Era empr6stimo? Era empr6stimo, mas a populagao
ia ver aquilo que estava pagando, polo ments ia ver que tinha uma divida ali e
ales estavaln usufruindo, estava sendo usado e era uma melhoria para a cidade;
parabenizou ao Valdir maid uma vez, era m6rito dole, ia fair o asfalto agora, e
que era para cobrarem para que saisse at6 o final do ano, conHrmou com o
Fred, e diante de manifestagao do Vereador, ele disse que ele, Fred, nio era
otimista, e que ia para o Valdir, e que sairia no final do ano, porque os
moradores if mereciam, se Deus quisesse des iriam andar no asfalto; disse que
era ipso, parabenizou ao Valdir maid uma vez e desejou boa noite a todos; a
seguir, tomou a palavra o Sr. Alonso Lopes da Silva que disse que, na verdade,
ele tinha se inscrito ali, para falar um pouco do requerimento que ele entrou,
que era questionando, perguntando para a Prefeitura sabre a questao do
engenheiro de transits; por que ele entrou com aquele requerimento, perguntou;
disse que CIGS tiveram uma reuni5o do CONSEG na semana anterior, e que o
Boz6 estava presents, e foi apresentado um dado preocupante e que ele nio
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adotou os nQmeros ali, e que nio sabia se o Boz6 tinha anotado, mas estava
aumentando muito os acidentes de trinsito em JaguariQna, inclusive com
vitimas, e que a cidade estava crescendo, tinha os deus problemas, mas pele
menos foi questionado naquela reuniao, alguns problemas de sinalizag6es, que
a pr6pria Secretaria acabava apresentando, e ai foi perguntado, tamb6m, apesar
deles serem da base, nem tudo des sabiam, se tinha um engenheiro de tr&nsito
cuidando das sinalizag6es ou planqando, e que ele n5o tinha dais informag6es, e
quando nio se tinha informag6es, des iam atras, por ipso que ele entrou com
aquele requerimento para perguntar sabre aquela questao da contratagao do
engenheiro, se nio tinha, se ida contratar, homo era feito todo o planejamento
na cidade a partir da mobilidade urbana; disse que sabiam que era uma
Secretaria nova, foiat6 aprovado pda Casa a criagao daquela Secretaria, e clara
que tinha os seus problemas, toda Secretaria que estava comegando tinha sous
problemas, principalmente, de orgamento, apesar que a Secretaria de
Mobilidade Urbana, a partir daquele ano comegaria a ter o seu orgamento mais
livre, poderia dizer assam, mais tranquilo; disse que estava questionado isso
porque homo foi uma questao colocada na reuni5o do CONSEG, e a reuniio do
CONSEG, ele nio sabia se era do conhecimento dos nobres Vereadores, mas
era para a participagao de toda a comunidade, de todas as pessoas ai que se
sentiam, de certa forma, ou que queriam contribuir com a Seguranga da Cidade,
e como Hoi questionado, ele entrou com esse requerimento que estava ali,
pedindo explicagao sabre a questao do Engenheiro de transits, que ele achava
que naqueles dados que foram apresentados des tinham que ter aquela
preocupagao, com os profissionais, o que o pessoal estava fazendo la para
melhorar o trfnsito da cidade; agradeceu; nio havendo mais inscritos, o Sr.
Presidente s6 lembrou a todos que no dia seguinte haveria reuni5o de
Colniss6es, is dezoito horan, e convidava a todos, e a Casa era aberta para a
populagao discutir com os Vereadores os projeto. Terminada a Explicagao
Pessoal, o Sr. Presidents encerrou a Sessao, convocando a pr6xima Sessio
Ordinfria para o dia dez de setembro de dais mile dezenove, terra-keira, com
initio determinado para as dezoito e trinta horan, dandy initio, a seguir, a
Tribuna Livre. Nada maid havendo a tratar, ]avreia presente ata que aida e
achada confonne. vai devidamente assipada.

Vereador Wal@Dlt:$fg'rozzi de Camargo
Pr6sidehte
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Ata da 19" Sessio Ordinaria, realizada aos 3 de setembro de 2019

Vereadora S%3ssia Muj'er Moiitagner
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