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Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária, do primeiro ano da Décima Sexta 

Legislatura da Câmara Municipal de Jaguariúna, realizada aos dezessete de 

outubro de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta minutos, na Sala das 

Sessões “Vereador Reynaldo Chiavegato”, da Câmara Municipal, localizada no 

Edifício Municipal Dr. Sebastião Paes de Almeida, desta cidade. Presidente Sr. 

Romilson Nascimento Silva. Vice-Presidente Sr. Afonso Lopes da Silva. 

Secretárias Sras. Cássia Murer Montagner e Inalda Lúcio de Barros Santana. 

Primeiramente, foi feita a Leitura de Texto Bíblico, conforme Resolução n.º 80, 

de 21 de fevereiro de 1997, sendo que o Sr. Presidente proferiu o seguinte 

texto: Livro do Eclesiastes – capítulo 1,  versículos 1 a 11: “Palavras de Coélet, 

filho de Davi, rei de Jerusalém.  Vaidade das vaidades, diz Coélet, vaidade das 

vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o seu trabalho 

com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa e uma geração vem, 

mas a terra sempre permanece. O sol se levanta e o sol se põe, e se apressa 

rumo ao lugar de onde nascerá de novo. O vento sopra para o sul, depois muda 

para o norte, gira e torna a girar para recomeçar os mesmos giros. Todos os rios 

correm para o mar, mas o mar nunca se enche; para o lugar de onde os rios vêm 

lá eles voltam novamente. Todas as coisas exigem fadiga, e ninguém é capaz de 

explicá-las. O olho nunca se farta de ver e nunca o ouvido se sacia de ouvir. O 

que foi é o que será, e o que se fez é o que se tornará a fazer; nada há de novo 

debaixo do sol. Há talvez alguma coisa de que se possa dizer: “Olha, isto é 

novidade”? Já existia nos séculos que nos precederam. Não resta lembrança das 

coisas passadas, e nem das que acontecerão se conservará memória entre os que 

virão depois.” A seguir, o Sr. Presidente determinou a feitura da chamada, onde 

foi anotada a presença dos seguintes Srs. Vereadores: Afonso Lopes da Silva, 

Ângelo Roberto Torres, Alfredo Chiavegato Neto,  Cássia Murer Montagner, 

Cristiano José Cecon, David Hilário Neto, José Muniz, Luiz Carlos de Campos, 

Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva, e Walter Luís Tozzi de 

Camargo. Deixou de comparecer a Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana e ainda 

estava ausente na Sessão a Sra. Tais Camellini Esteves. Constatando número 

regimental, o Sr. Presidente, proferindo as seguintes palavras: "Sob a proteção 

de Deus iniciamos os nossos trabalhos", declarou aberta a Sessão, dando início 

ao Expediente: primeiramente, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata  da 

Sessão Ordinária anterior, a qual foi aprovada por unanimidade de votos pelo 

Plenário e assinada pela Mesa.  A seguir, o Sr. Presidente determinou a leitura 

da Matéria constante do Expediente: pela ordem, o Sr. Ângelo Roberto Torres 

pediu a palavra apresentando requerimento verbal, baseado no Art. 213, II do 
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Regimento Interno solicitando que fosse dispensada a leitura da matéria oriunda 

do Executivo Municipal, dos Projetos, dos Requerimentos, das Indicações e das 

Moções dos Senhores Vereadores, lendo-se apenas as ementas, como 

constavam na pauta; em discussão e votação, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade de votos.  O Sr. Presidente registrou a presença da Sra. Tais 

Camellini Esteves. A seguir, do Senhor Prefeito foram lidas as ementas dos 

seguintes ofícios: 1. Ofício DER nº 100/2017, encaminhando emendas aditivas 

ao Projeto de Lei Complementar nº 012/2017, que altera do Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais (Lei Complementar nº 209/2012), depois de 

lido, foi o referido ofício encaminhado para as Comissões Permanentes, para 

parecer; 2. Ofício SEGOV nº 0672/2017, acusando recebimento do 

Requerimento nº 175/2017 do Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando 

informações de como as empresas do Município ficam sabendo da existência de 

portadores de necessidades especiais que estão disponíveis para o mercado de 

trabalho; 3. Ofício SEGOV nº 0673/2017, acusando recebimento do 

Requerimento nº 176/2017 do Sr. Rodrigo da Silva Blanco solicitando 

informações se existe algum projeto para transformar (fechar) o espaço do 

Campo de Bocha existente dentro do Parque Maria Stela Bianco Torres, no 

Bairro Roseira de Cima, para abrigar uma C.E.I – Centro de Educação Infantil; 

4. Ofício SEGOV nº 0674/2017, acusando recebimento do Requerimento nº 

179/2017 do Sr. Ângelo Roberto Torres  solicitando informar quantos pacientes 

para fisioterapia são atendidos no Posto de Saúde do Trabalhador no bairro 12 

de Setembro; 5. Ofício SEGOV nº 0675/2017, acusando recebimento do 

Requerimento nº 180/2017 do Sr. Ângelo Roberto Torres  solicitando informar 

sobre projeto da reforma referente à Pista de Skate Ricardo Mathias Queiroz e 

contrato do construtor (solicita cópias); 6. Ofício SEGOV nº 0676/2017, 

acusando recebimento do Requerimento nº 181/2017 do Sr.  Ângelo Roberto 

Torres  solicitando informações sobre as fundamentações legais que ampara a 

Empresa Central de Serviços Ltda – EPP – Zona Azul, para fazer a cobrança de 

taxa de R$ 12,00, bloquear a placa até pagamento, e envio de placa de veículo 

para o DETRANSP, que e conforme especifica; 7. Ofício SEGOV nº 

0677/2017, acusando recebimento do Requerimento nº 182/2017 da Sra. Tais 

Camellini Esteves informações de quando serão regularizadas as equipes 

médicas nos postos de saúde da cidade; 8. Ofício SEGOV nº 0678/2017, 

acusando recebimento do Requerimento nº 183/2017 da Sra. Tais Camellini 

Esteves informações do motivo dos médicos clínicos gerais estarem 

dificultando o encaminhamento para a especialidade de endocrinologia e 
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ortopedia; 9. Ofício SEGOV nº 0679/2017, acusando recebimento do 

Requerimento nº 184/2017 da Sra. Tais Camellini Esteves informações da 

existência de algum projeto de colocação de lombadas elevadas na cidade; 10. 

Ofício SEGOV nº 0680/2017, acusando recebimento do Requerimento nº 

185/2017 da Sra. Tais Camellini Esteves informações se há previsão de 

asfaltamento nas ruas do bairro Bom Jardim e caso haja, para quando está 

previsto o início desta benfeitoria; 11. Ofício SEGOV nº 0681/2017, acusando 

recebimento das Indicações nºs.: 326, 327, 328 e 329/2017 do Sr. Afonso Lopes 

da Silva; 333/2017 do Sr. Ângelo Roberto Torres; 331/2017 da Sra. Inalda 

Lúcio de Barros Santana; 330 e 332/2017 do Sr. José Muniz; 334, 335, 336, 

337, 338 e 339/2017 da Sra. Tais Camellini Esteves. A seguir, dos Senhores 

Vereadores foram lidas as ementas das seguintes proposituras: Projetos: 1. De 

Lei Sr. Afonso Lopes da Silva e dos Sr. Alfredo Chiavegato Neto, Ângelo 

Roberto Torres, Cássia Murer Montagner, Cristiano José Cecon, David Hilário 

Neto, Inalda Lúcio de Barros Santana, José Muniz, Luiz Carlos de Campos, 

Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva, Tais Camellini Esteves e 

Walter Luís Tozzi de Camargo que inclui o § 5º ao artigo 1º da Lei nº 1.628, de 

08 de novembro de 2005, que dispõe sobre a criação do sistema de 

estacionamento rotativo pago de veículos em áreas especiais das vias e 

logradouros públicos “Zona Azul”, e dá outras providências; 2. De Lei Sr. 

Romilson Nascimento Silva, que dispõe sobre a publicação no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Jaguariúna, dos valores arrecadados com multas de 

trânsito e dá outras providências; 3. De Decreto Legislativo do Sr. Romilson 

Nascimento Silva que dispõe sobre a concessão de título de “Cidadão 

Jaguariunense”, ao Sr. Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva, depois de lidos, 

foram os projetos encaminhados para as Comissões Permanentes para parecer; 

Requerimentos: 1. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando 

ao Executivo Municipal informações sobre existência de projeto para a 

continuação da iluminação da SP95 – trecho do Bairro Cruzeiro do Sul até o 

bairro Roseira de Cima; 2. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao 

Executivo Municipal informações sobre os investimentos previstos para os 

próximos anos no Município, visando aumentar a captação, tratamento, 

armazenamento e distribuição de água à população; 3. Do Sr. Romilson 

Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal para que a ASAMAS 

envie a “Prestação de Contas” daquela Associação, referente ao primeiro 

semestre de 2017 para exame e análise dos senhores Vereadores e munícipes 

interessados. Indicações: 1. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao 
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Executivo Municipal instalação de iluminação pública no poste da rua Osvaldo 

Vicentini, localizado próximo ao córrego que passa sob a citada rua e que ainda 

está desprovido desta melhoria; 2. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita 

Torres solicitando ao Executivo Municipal iluminação sobre o ponto de ônibus 

de frente para a Rodovia SP95, existente na Av. José Dal Corso, entre as ruas 

Bruna Laurita Masotti de Almeida e a rua Maria Munaretti Picelli, no Bairro 

Florianópolis; 3. Da Sra. Taís Camellini Esteves – Taís da Água, solicitando ao 

Executivo Municipal colocação de novos bancos na Praça do Bairro Planalto, 

em frente à Padaria Ki-Pão; 4. Da Sra. Taís Camellini Esteves – Taís da Água, 

solicitando ao Executivo Municipal feitura de ponto de ônibus em frente à 

EMBRAPA, no bairro Tanquinho Velho; 5. Da Sra. Taís Camellini Esteves – 

Taís da Água, solicitando ao Executivo Municipal substituição das lâmpadas 

queimadas na estrada que dá acesso ao Residencial Ana Helena e à cidade de 

Santo Antonio de Posse; 6. Da Sra. Taís Camellini Esteves – Taís da Água, 

solicitando ao Executivo Municipal manutenção nos equipamentos de ginástica 

ao ar livre, em frente ao Hospital Municipal; 7. Da Sra. Taís Camellini Esteves 

– Taís da Água, solicitando ao Executivo Municipal a feitura de uma praça de 

lazer no Bairro Tanquinho Velho; 8. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao 

Executivo Municipal manutenção no bueiro existente na rua Cajueiro no bairro 

Roseira de baixo; 9. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo 

Municipal melhorar a iluminação no entorno do CAPS, no bairro Roseira de 

Baixo; 10. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo Municipal 

construção urgente de lombada na rua Eny Ponce Villela de Lima, bairro 

Cruzeiro do Sul. Moções: 1. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres de 

Congratulações e Louvor ao Sr. José Ailton da Anunciação pela realização do 

6º Mega Evento Fest Kids, ocorrido em 08 de outubro de 2017, no bairro 

Florianópolis, e à Defesa Civil, através do Bombeiro Monteiro, que participou 

do evento; 2. Do Sr. José Muniz de Congratulações e Louvor à Igreja 

Missionária pela Trindade pelo sucesso da recreação do Dia das Crianças, 

acontecido na Praça do Jardim Imperial, no dia 12 de outubro corrente; 3. Do 

Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo e Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres 

de Congratulações e Louvor pela comemoração do aniversário de 300 anos da 

aparição de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil; 4. Do Sr. Walter 

Luís Tozzi de Camargo de Congratulações e Louvor ao Dia do Professor, 

ocorrido em 15 de outubro; 5. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de 

Congratulações e louvor à Secretaria de Segurança Pública, dirigida ao 

Departamento de Defesa Civil, sob os cuidados da Coordenação dos Bombeiros 
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Civis, pela atuação no dia 11 de outubro em combate a incêndio, no bairro 

Santa Cruz. A seguir, o Sr. Presidente colocou em votação as seguintes 

Proposituras, comunicando que se  houvesse desejo de discussão, deveriam 

proceder de acordo com o Art.154, alínea única, do R.I., alterado pelas 

Resoluções nºs 63 e 91: 1. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – 

Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal informações sobre 

existência de projeto para a continuação da iluminação da SP95 – trecho do 

Bairro Cruzeiro do Sul até o bairro Roseira de Cima, em votação, foi o mesmo 

aprovado por unanimidade de votos; 2. Requerimento Sr. Luiz Carlos de 

Campos solicitando ao Executivo Municipal informações sobre os 

investimentos previstos para os próximos anos no Município, visando aumentar 

a captação, tratamento, armazenamento e distribuição de água à população, em 

votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 3. Requerimento do 

Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal para que a 

ASAMAS envie a “Prestação de Contas” daquela Associação, referente ao 

primeiro semestre de 2017 para exame e análise dos senhores Vereadores e 

munícipes interessados, em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de 

votos; 4. Moção do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres de 

Congratulações e Louvor ao Sr. José Ailton da Anunciação pela realização do 

6º Mega Evento Fest Kids, ocorrido em 08 de outubro de 2017, no bairro 

Florianópolis, e à Defesa Civil, através do Bombeiro Monteiro, que participou 

do evento, em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; 5. 

Moção do Sr. José Muniz de Congratulações e Louvor à Igreja Missionária pela 

Trindade pelo sucesso da recreação do Dia das Crianças, acontecido na Praça 

do Jardim Imperial, no dia 12 de outubro corrente, em votação, foi a mesma 

aprovada por unanimidade de votos; 6. Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de 

Camargo e Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres de Congratulações e 

Louvor pela comemoração do aniversário de 300 anos da aparição de Nossa 

Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, em votação, foi a mesma aprovada 

por unanimidade de votos; 7. Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de 

Congratulações e Louvor ao Dia do Professor, ocorrido em 15 de outubro, em 

votação, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; 8. Moção do Sr. 

Walter Luís Tozzi de Camargo de Congratulações e louvor à Secretaria de 

Segurança Pública, dirigida ao Departamento de Defesa Civil, sob os cuidados 

da Coordenação dos Bombeiros Civis, pela atuação no dia 11 de outubro em 

combate a incêndio, no bairro Santa Cruz, em votação, foi a mesma aprovada 

por unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente deixou livre a palavra aos 
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senhores Vereadores, que quisessem fazer uso por sete minutos e vinte 

segundos, seguindo ordem de inscrição em livro, sem apartes conforme § 3º do 

Art. 154 do R.I., versando sobre Temas Livres: pela ordem, tomaria a palavra a 

Sra. Tais Camellini Esteves que a passou; tomou a palavra o Sr. Walter Luiz 

Tozzi de Camargo que cumprimentou a todos, dizendo que eles tinham 

apresentado três moções que eles entediam que eram significativas pela semana 

que eles passaram, e por tudo o que a sociedade vinha vivendo; a primeira 

delas, que eles não poderiam deixar de lembrar ali, em conjunto com seu 

Colega Neguita, sobre os Trezentos Anos da aparição da Imagem de Nossa 

Senhora Aparecida; disse que além do marco religioso que isso representava, 

não podiam se esquecer da história, que estava por trás de tudo isso; Nossa 

Senhora Aparecida tinha uma marca significativa na história do Brasil, 

principalmente, por ser um símbolo da Abolição da Escravatura; disse que, 

mencionarem essa festa, que foi ocorrida no dia doze de outubro, era 

significativa não só para a cidade de Jaguariúna, mas para todo o País, em 

conjunto eles fizeram essa moção, exatamente para enaltecer e marcar essa 

história; uma segunda moção que eles apresentaram, era, também, sobre o Dia 

do Professor, ocorrido no último dia quinze de outubro, profissão esta que eles 

tinham o orgulho de defender há mais de vinte anos, nessa Casa, por formação, 

ele e a Professora Cássia eram dessa linha do Magistério, e que via com alegria 

vários professores presentes, primeiramente, disse a eles que eles eram sempre 

bem vindos naquela Casa, e que tiveram o prazer de recebê-los nas reuniões de 

Comissões discutindo o projeto importante que era a mudança do Estatuto e 

também recebê-los numa sessão ordinária da Casa; disse que eles seriam 

sempre bem vindos, a Casa estava aberta a todos eles; disse que falar do 

Professor ele não poderia se esquecer de falar desse papel importante que  

trazia na sociedade: a transformação, a formação, não existiria nenhuma outra 

profissão, se não houvesse o professor; disse que, muitas vezes, o professor não 

tinha o reconhecimento e o merecimento que ele merecia, que ele tinha por 

direito, mas era um abnegado, era um profissional que lutava com as 

dificuldades, que agia pelo amor e respeito às pessoas exatamente para 

promover o seu conhecimento e levar ao outro a promoção da sua vida; deixou 

ali seus parabéns a todos os professores do Município, a todos os professores do 

País e que esperava que, em anos futuros, eles pudessem comemorar, ainda 

mais, porque as conquistas da Educação tinham que avançar, principalmente, 

no país que, infelizmente, não dava o valor necessário e devido à Educação; 

disse que, mencionar essa data era fazer menção a todos os professores que 
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lutavam para que isso acontecesse e tinha certeza que acreditavam que um dia 

eles conseguiriam conquistar esse espaço maior; disse que a terceira moção, 

que eles apresentaram, dizia respeito a uma ocorrência que houve no dia onze 

de outubro, num incêndio numa residência no bairro Santa Cruz, que foi 

atendido pela Equipe do Corpo de Bombeiros Municipal, onde além de lograr 

êxito em apagar o incêndio, eles salvaram a vida de um animal, que estava no 

meio das chamas e os Bombeiros com toda a dedicação deles e coragem, 

entraram na casa, resgataram esse animal, procederam os primeiros socorros e 

reanimaram esse animalzinho; disse que parecia um gesto muito simples, mas 

era muito significativo, por uma profissão que doava a própria vida, que 

dedicava todos os dias para proteger o patrimônio e a vida, mesmo que fosse de 

um animalzinho indefeso; disse que aquela ocorrência tinha dado repercussão  

inclusive na Imprensa Regional, tamanho foi  o destaque do empenho dessa 

equipe, e que ele não poderia deixar de mencionar o nome dos bombeiros 

envolvidos na ocorrência, e pediu à Vereadora Cássia se ela estava com a 

Moção ali para ele ler o nome; disse que eles vinham falando ali na Casa, em 

várias oportunidades, sobre o Bombeiro Municipal, uma corporação composta, 

hoje, por oito membros que lutavam com as dificuldades para atender uma 

cidade de quase sessenta mil habitantes; disse que participar de uma ocorrência 

de destaque como aquela era, realmente, ver o valor e o reconhecimento que 

eles tinham pela população; falou que o Bombeiro era o herói sem capas, era o 

herói que salvava vidas, mas não precisava do aplauso das vidas, mas fazer ali 

uma menção a esses heróis de verdade, heróis do dia a dia, ele achava que era 

uma obrigação deles, da Casa, e que podiam mencionar nominalmente todos os 

que estavam nessa ocorrência e ali destacavam o Bombeiro Rodney Alex 

Neves, Eduardo Roberto da Silva, Gilson Santana, e o servidor público da 

Defesa Civil, que apoiou a ocorrência também, Kalil Alexandre Debani, e a 

eles deixava os seus parabéns, e a gratidão deles por saber que a vida de todos 

os munícipes estavam protegidas enquanto eles dormiam, que seus animais 

estavam protegidos e que o patrimônio deles, também; agradeceu pela atenção 

de todos e desejou boa noite; a seguir, tomou a palavra o Sr. Afonso Lopes da 

Silva que cumprimentou a todos, dizendo que, na verdade, ele queria destacar 

ali uma moção que o Neguita apresentou e que ele queria dar os parabéns para 

o Vereador, sobre a festa que, todo ano, o José Ailton, que era o Presidente do 

Bairro Florianópolis, fazia, e que era uma festa que tinha sua história no bairro 

e que era uma festa onde ele procurava apoio de várias empresas, da sociedade, 

e que eles tinham que louvar essas iniciativas, e que, às vezes, o pessoal ficava, 
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muitas vezes, tudo o que ia fazer ou dependia, ou queria o Poder Público e não, 

ele teve a iniciativa de chamar a sociedade e que não era o primeiro ano que ele 

fazia, como ele já tinha dito, era  o sexto ano, e que eles, realmente, tinham que 

incentivar esse tipo de coisa, para que eles tivessem uma sociedade mais feliz e 

com iniciativas e, acima de tudo, com cidadania; disse que outra questão, 

também, que eles não iam votar naquele dia, mas que estava na leitura, era essa 

questão da Zona Azul, e que tiveram toda uma polêmica na cidade, inclusive 

fizeram reuniões com a participação da Comissão de Transportes, e que ele 

queria destacar porque, às vezes, o pessoal vinha na Casa e queria resposta 

rápida para algumas questões e não eram assim, e que, muitas vezes, eles 

precisavam de pesquisa, precisava que eles fizessem todo o diálogo desse caso 

com o Executivo, enfim, e apresentar alguma alternativa, e que ele estava 

apresentando aquela alternativa, e que ele estava apresentando essa alternativa 

para resolver um caso, acima de tudo que a reclamação que não tinha, que a 

pessoa parava o carro e não tinha nenhum tipo de tolerância e que aquela 

iniciativa ali que, naquele dia, foi para leitura, eles iriam discutir ali na Câmara 

e eles iam  aprovar aquela lei e, acima de tudo, ouvindo a população, e que era 

esse o papel dessa Câmara, desse Legislativo, que era escutar a população, 

resolver seus problemas, e acima de tudo, encontrar saída, e que a sociedade 

podia ficar tranquila, e que eles tiveram na Casa a presença de uma cidadão que 

veio cobrar qual que era a posição de cada Vereador, e que a Câmara estava 

dando a resposta, a essa questão imediata, questão da Zona Azul da cidade, e 

que era bom ele destacar isso para eles, para não ficar esse negócio no ar, que 

eles não estavam, de certa forma, dando bola, eles não estavam tomando uma 

iniciativa, só que precisava de trâmite, precisava de discussão nas Comissões e 

entre os Vereadores, e agradeceu. A seguir, tomaria a palavra o Sr. Alfredo 

Chiavegato Neto, que a passou; tomou a palavra o Sr. Ângelo Roberto Torres 

que cumprimentou a todos, professores, pessoal da Guarda Municipal, todos os 

munícipes, funcionários da Casa, e desejou boa noite a todos; a seguir disse de 

enaltecer as palavras do Vereador Waltinho na questão dos professores e 

parabenizou  a todos, que Deus abençoasse a cada um nessa profissão árdua, e 

como ele falava sempre dos Guardas Municipais, dos Bombeiros, e que eram 

também os professores que educavam as crianças, que eram segundos pais, 

segundas mães, que educavam seus filhos, netos, mas não tinham aquele 

reconhecimento que mereciam, que eram os professores, e sempre viam um 

descaso, mas tinha certeza que o que dependesse da Casa, teriam aí o apoio 

dela; destacou, ainda, a moção que eles fizeram, ele e o Waltinho, sobre os 
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trezentos anos de Nossa Senhora Aparecida, comemorado na última semana, e 

que no ano anterior o Papa Francisco decretou o ano de dois mil e dezessete 

como o “Ano Mariano”, que era o ano dos milagres, e a Basílica de Aparecida 

fez um trabalho bonito q ue foi a visitação da Imagem de Nossa Senhora por 

todo o Estado, por todo o País; na cidade de Jaguariúna, as três Paróquias 

receberam a Imagem de Nossa Senhora e que eles viam aquele mês, que era um 

mês de outubro, que era o mês dela, eles viam os movimentos, eles viam o 

movimento dela até no mundo evangélico, e que isso era bonito, era 

gratificante, e que ele era prova viva de muitos milagres dela, e que era o 

mínimo que eles podiam fazer, mas que Nossa Senhora os abençoasse sempre, 

os cobrisse com seu manto, que os livrasse de todo mal, de todo o perigo, e  que 

na semana anterior ele tinha comentado ali bem rápido e que iria frisar para eles 

de novo,  e quem pudesse ir lá no Hospital, onde tinha a capelinha do Hospital, 

onde tinha o Sacrário, e que tinha ali o Corpo de Cristo, mas por ordem do 

Bispo, não sabia, não vinha ao caso, foi tirado, mas lá foi colocada a imagem de 

Nossa Senhora, e que sua mãe passou por uma cirurgia e quando ele se 

ajoelhou naquela casinha e viu a imagem dEla, em sua mente veio sua mãe 

sorrindo na sua casa, cheia de gente, e que isso aconteceu naquela semana, que 

sua mãe teve alta, cheio de parentes em sua casa, e que foi quando ele falou 

para ela: “Mãe, Nossa Senhora me mostrou esse sinal naquele dia.” Disse que 

ficava ali uma das coisas boas que Nossa Senhora fez em sua vida; a seguir, 

parabenizou ao Zé Muniz pela Moção da Festa da Igreja, lá no Jardim Imperial, 

e que foi uma festa bonita, Festa da Criança, parabenizou a todos que, como o 

Silva falou, eles tinham que incentivar, tinham que apoiar, como foi o evento, 

também, do amigo Zé Ailton, “Baiano”, lá do Florianópolis, pelo sexto ano e 

que ele pediu que convidasse a todos, e que o Waltinho esteve lá, o Silva esteve 

lá também, que todos os Vereadores podiam assinar a Moção juntos, e que 

ficava aberto para todos estarem assinando; falou da indicação que ele fez, 

também, da iluminação da SP95, que era o trecho do Cruzeiro do Sul, na 

Roseira de Cima, e que já estava aprovado pela CPFL, já estava tudo pronto, 

simplesmente era a Prefeitura chegar e fazer a instalação, por isso pediu aos 

nobres Pares, ao Presidente, para falarem com o Prefeito, porque  ele acreditava 

que seria em torno de nove a doze postes e que iria favorecer muito aquela 

iluminação, porque muitas pessoas passavam por ali, os horários de ônibus para 

os bairros eram meio precários, e muitas pessoas, à noite, iam a pé, saíam ali do 

Cruzeiro, saíam do próprio centro e trefegavam naquele trecho; comentou ainda 

sobre o projeto da Zona Azul, e disse ao Silva que o Zona Azul estava lá, ele 
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que pediu a pressa, e aproveitando que ele tinha chegado ali, o Silva tinha 

falado pouco antes, e ele iria enaltecer as palavras do Silva, e ele, Neguita, tinha 

convocado uma reunião na época, sobre a Zona Azul e achou melhor chamar a 

Comissão de Transportes, que era ele, o Cecon e a Tais, e dali para frente a 

Casa abraçou essa causa e que eles seguiram juntos nesse rumo e que ali, ele 

achava, como sempre falava ali, passou a eleição, seguiu para frente, e à 

população de Jaguariúna que eles tinham que correr, ajudar, então, eram 

favoráveis àquela questão da Zona Azul, mas que fosse feito numa questão 

mais correta e digna para a população, e disse ao nobre Colega que já estava 

encaminhado, foi feito um projeto que estava entrando naquele dia, iria ser 

discutido, discutido com a população,  e disse que a Câmara estava acelerando, 

e que, infelizmente, tinham  certas coisas que as respostas não vinham 

imediatamente como eles queriam, mas que iria chegar, e chegaria com certeza; 

desejou boa noite a todos eles e agradeceu; a seguir, tomaria a palavra a Sra. 

Cássia Murer Montagner, que a passou; tomou a palavra o Sr. Cristiano José 

Cecon que cumprimentou a todos, dizendo que aquela semana tinha sido uma 

semana bem difícil para ele, principalmente, na internet, e que ele não era muito 

de ficar discutindo na internet, que disseram que outros Vereadores de outras 

gestões, passaram na Casa discutindo e não fizeram nada na internet, e que 

tentava, mas ficou indignado com certas coisas que ele viu e que tentaram 

proibí-lo, e disse de supor, e que havia oito anos que ele ia na Igreja 

Evangélica, porém, ele deu parabéns ao dia de Nossa Senhora, e que quase o 

crucificaram, e perguntou, se ele não podia amar os seus irmãos, será que ele 

tinha que se calar, só porque ele ia na Igreja Evangélica? Disse que falaram que 

ele não podia, porque ele era uma pessoa pública, que ele tinha que respeitar; 

disse que outra coisa, quem viu o que ele colocou na internet, quem conhecia o 

“Projeto Macaquinhos” que estava rodando o Brasil, e pediu desculpas porque 

ele teria que ser drástico na forma de falar, e que seis atores andavam o Brasil 

inteiro se apresentando nus, um enfiando o dedo no traseiro do outro, com 

dinheiro do Governo Federal, enquanto atletas passavam necessidade, enquanto 

pessoas morriam nas filas, e ele estava errado, exclamou, e ele estava errado; 

disse que tinha certas coisas, e que diziam: “Ah, Cristiano, é melhor ficar quieto 

do que falar...” E que ele disse que não, ele não podia, e que ele trabalhava com 

criança; disse que tudo o que ele fazia, ali tinha os professores, e sabiam o 

quanto que eles lutavam para tirar a sexualidade da mente das pessoas mais 

novas, deles investirem o tempo deles no estudar, na família, e perguntou até 

que ponto? E eram pessoas que brigavam com ele, e disse uma outra coisa, 
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dizendo ao Zé Muniz, ele não podia falar a palavra “Jesus”, que ele, como era 

público, ele tinha que respeitar os ateus, e perguntou a todos até que ponto eles 

poderiam ficar calados? Não era verdade? Disse que se ele ficasse calado, ele 

era um capacho, também, e iria aceitar isso, porque no futuro, quem iria viver 

aqui eram os seus filhos, seus netos, os de todos, e que eles iam embora, e que 

eles estavam preparando uma vida para novas gerações, e disse, ainda, que as 

pessoas que brigavam, eram pessoas bem inteligentes, estudadas e que, 

infelizmente, disse a todos, “esquerdistas”, e que ele não sabia que graça tinha, 

“esquerdistas”, “esquerdistas”, repetiu; disse que iriam querer ensinar no 

ENEM um enfiar o dedo no traseiro do outro, também, e que ele não duvidada; 

pediu desculpas pelo tom, mas ele perdeu a paciência, e citou, “Projetos 

Macaquinhos”, quem quisesse ver na internet, e era patrocinado pelo Sistema 

“S”, do SESC, SESI, levava uma grana, e que eram seis atores, e que eles 

faziam apresentação, não faziam nada, disse ao Fred, ficavam nus, um colocava 

o dedo no traseiro do outro, e ficavam rodando, e o povo analisando e pensando 

o que podia ser aquilo; disse a seguir, que queria falar da importância dos 

professores que aconteceu naquela semana, e que ele até tinha se perdido, e 

pediu desculpas, e que o Rafael Blanco deu a opção para que os professores dos 

“Guerreiros da Paz”, fizessem o exame médico ou não nas crianças, e que eles 

acharam melhor continuar fazendo e descobriram que uma criança tinha 

oitocentos de diabetes, e que ele queria dar parabéns a esse professor que exigiu 

o exame médico, e se essa criança tivesse tido um pico muito elevado de 

estresse e uma luta muito forte, ela poderia ter tido uma parada cardíaca, e 

descobriu-se que ela tinha Diabete Um, e  já estava sendo tratada; agradeceu às 

pessoas que lhe ajudaram na Festa das Crianças, nos cento e trinta quimonos 

que eles entregaram, e que agora tinha quimono para todas as crianças, e que 

queria pedir desculpas ao tom de desabafo, mas ele precisava falar; agradeceu a 

todos. A seguir, tomariam a palavra os Srs. David Hilário Neto, José Muniz, 

Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Tais Camellini Esteves, 

Walter Luís Tozzi de Camargo e Romilson Nascimento Silva, que a passaram. 

Terminado o Expediente, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por 15 (quinze) 

minutos, conforme determinava o Art. 149, Parágrafo Único, do Regimento 

Interno. Terminado o prazo concedido, o Sr. Presidente reabriu a Sessão 

determinando a feitura da chamada, onde foi anotada a presença dos seguintes 

Srs. Vereadores: Afonso Lopes da Silva, Ângelo Roberto Torres, Alfredo 

Chiavegato Neto,  Cássia Murer Montagner, Cristiano José Cecon, David 

Hilário Neto, José Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, 
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Romilson Nascimento Silva, Tais Camellini Esteves e Walter Luís Tozzi de 

Camargo. Deixou de comparecer a Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana. 

Constatado número regimental, o Sr. Presidente dá início à Ordem do Dia: Em 

Primeira Discussão foi apreciado o Projeto de Lei Complementar nº 016/2017, 

do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização às Secretarias de 

Planejamento Urbano e de Meio Ambiente do Município a proceder aos 

licenciamentos urbanísticos e ambiental nos casos de Regularização Fundiária 

Urbana (Reurb), conforme Lei Federal nº 13.465/2017 (Quorum de deliberação: 

maioria absoluta: Art.50, § 1º XI, do R.I. cc Art. 42 da LOM). Primeiramente, 

foi feita a leitura do Parecer conjunto das Comissões Permanentes de 

Constituição, Justiça e Redação,  de Orçamento, Finanças e Contabilidade e de 

Meio Ambiente, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Em discussão e 

votação o projeto foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o 

Sr. Presidente solicitou à Sra. Secretária a leitura dos seguintes Editais de 

Convocação: “Edital de Convocação nº 016/2017.- De Sessão Extraordinária. O 

Vereador Romilson Nascimento Silva, Presidente da Câmara Municipal de 

Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo § 2º do Art. 32, da vigente Lei Orgânica do Município, decide:- Convocar 

Sessão Extraordinária da Câmara Municipal, para logo após o encerramento da 

24ª (Vigésima Quarta) Sessão Ordinária, para hoje programada, destinada na 

Ordem do Dia, à apreciação da seguinte matéria: Em Única Discussão e 

Votação: 1. Projeto de Resolução nº   /2017 do Sr. David Hilário Neto e Outros 

,que dá nova redação ao artigo 1º da Resolução nº 175/2016. Primeira 

Discussão e Votação: 1. Projeto de Lei Complementar nº 009/2017 do 

Executivo Municipal ,que acresce o parágrafo único, no art. 13, da Lei 

Complementar Municipal nº 160/2010, que dispõe sobre a criação da Ouvidoria 

e da Corregedoria da Guarda Municipal de Jaguariúna, e dá outras 

providências; 2. Projeto de Lei Complementar nº 012/2017 do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre o regime jurídico único estatutário, regime próprio 

de previdência social e planos de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores 

públicos integrantes do quadro funcional da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional do Município de Jaguariúna, e dá outras 

providências. Para conhecimento, pois dos Senhores Vereadores, é expedido o 

presente Edital, devidamente registrado e afixado para os efeitos legais, e lido 

ao final da Ordem do Dia da 24ª Sessão Ordinária. Dado e passado na Câmara 

Municipal de Jaguariúna, 17 de outubro de 2017. Vereador Romilson 

Nascimento Silva  - Presidente. Arquivado na Secretaria e afixado, na mesma 
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data, no Quadro de Avisos da Portaria da Câmara Municipal. Alzira Eleani De 

Campos Souza Venturini - Diretora Geral.” “Edital de Convocação nº 

017/2017.- De Sessão Extraordinária. O Vereador Romilson Nascimento Silva, 

Presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo § 2º do Art. 32, da vigente Lei 

Orgânica do Município, decide:- Convocar Sessão Extraordinária da Câmara 

Municipal, para logo após o encerramento da Sessão Extraordinária convocada 

para o término da 24ª (Vigésima Quarta) Sessão Ordinária, para hoje 

programada, destinada na Ordem do Dia, à apreciação da seguinte matéria: Em 

Segunda Discussão e Votação: 1. Projeto de Lei Complementar nº 009/2017 do 

Executivo Municipal, que acresce o parágrafo único, no art. 13, da Lei 

Complementar Municipal nº 160/2010, que dispõe sobre a criação da Ouvidoria 

e da Corregedoria da Guarda Municipal de Jaguariúna, e dá outras 

providências; 2. Projeto de Lei Complementar nº 012/2017 do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre o regime jurídico único estatutário, regime próprio 

de previdência social e planos de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores 

públicos integrantes do quadro funcional da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional do Município de Jaguariúna, e dá outras 

providências. Para conhecimento, pois dos Senhores Vereadores, é expedido o 

presente Edital, devidamente registrado e afixado para os efeitos legais, e lido 

ao final da Ordem do Dia da 24ª Sessão Ordinária. Dado e passado na Câmara 

Municipal de Jaguariúna, 17 de outubro de 2017. Vereador Romilson 

Nascimento Silva – Presidente. Arquivado na Secretaria e afixado, na mesma 

data, no Quadro de Avisos da Portaria da Câmara Municipal. Alzira Eleani De 

Campos Souza Venturini - Diretora Geral.” Terminada a Ordem do Dia, o Sr. 

Presidente daria início à Explicação Pessoal dos Senhores Vereadores, mas não 

havendo inscritos,  encerrou a Sessão, convocando a próxima Sessão Ordinária 

para o dia sete de novembro de dois mil e dezessete, terça-feira, com início 

determinado para às dezoito e trinta horas, dando início, a seguir, à Tribuna 

Livre, e logo em seguida, às Sessões Extraordinárias ora convocadas. Nada 

mais havendo a tratar, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. 

 

 

Vereador Romilson Nascimento Silva 

Presidente 
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Referente à Ata da 24ª Sessão Ordinária, realizada aos 17 de outubro de 2017. 

 

 

Vereador Afonso Lopes da Silva 

Vice Presidente 

 

 

Vereadora Cássia Murer Montagner 

Primeira Secretária 

 

 

Vereadora Inalda Lúcio de Barros Santana 

Segunda Secretária 
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