
Câmara Municipal de Jaguariúna 
Estado de São Paulo 

 

71 

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Jaguariúna, realizada aos três 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 convidou o Vereador 

José Muniz para proferir o seguinte texto: Livro do Eclesiástico – capítulo 1,  

versículos 19 ao 21: “A irritação injusta não se poderá justificar, porque o 

ímpeto da paixão provoca ruína. O homem paciente resiste até o momento 

oportuno, e será recompensado no final com a alegria. Até o momento certo, ele 

esconde o que pensa e muitos elogiarão a sua inteligência.” 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, Tais Camellini Esteves e Walter Luís 

Tozzi de Camargo. Ainda estava ausente da Sessão, a Vereadora Inalda Lúcio 

de Barros Santana. 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 as Atas da Sessão 

Ordinária anterior, da Oitava Sessão Extraordinária  e da Nona Sessão 

Extraordinária, realizadas, respectivamente, aos vinte e seis de setembro de dois 

mil e dezessete,  as quais foram aprovadas por unanimidade de votos, uma a 

uma, pelo Plenário e assinadas 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 Regimento Interno solicitando que fosse dispensada 

a leitura da matéria oriunda do Executivo Municipal, dos Requerimentos, das 

Indicações e das Moções dos Senhores Vereadores, e das correspondências de 

diversos, lendo-se apenas as ementas, como constavam na pauta; em discussão 

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

Senhor Prefeito foram lidas as ementas dos seguintes ofícios: 1. Ofício DER nº 

093/2017, encaminhando a Casa Projeto de Lei Complementar que dispõe 
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sobre autorização às Secretarias de Planejamento Urbano e de Meio Ambiente 

do Município a proceder aos licenciamentos urbanístico e ambiental nos casos 

de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), conforme Lei Federal nº 

13.465/2017; 2. Ofício DER nº 095/2017, solicitando a retirada do Projeto de 

Lei nº 033/2017, que dispõe sobre a Organização da Estrutura Administrativa 

da Prefeitura, e dá outras providências, encaminhado através do Ofício DER nº 

067/2017, bem como as sugestões de alterações enviadas através do Ofício 

DER nº 083/2017; 3. Ofício DER nº 096/2017, encaminhando a Casa Veto 

Total oposto ao Projeto de Lei Complementar nº 001/2017, do Sr. Alfredo 

Chiavegato Neto que dispõe sobre a alteração da ementa e inclusão do art. 8º da 

lei Complementar nº 264, de 07 de janeiro de 2015, e dá outras providências; 4. 

Ofício DER nº 097/2017, encaminhando a Casa Projeto de Lei que estima a 

RECEITA e fixa a DESPESA do Município, do Serviço de Água e Esgoto –

SAE e do Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos – 

RPPS, para o exercício de 2018, depois de lidos, foram os projetos e o veto e o 

ofício de retirada encaminhado para as Comissões Permanentes para Parecer; a 

seguir, dos Senhores Vereadores foram apresentados: Requerimentos: 1. Do Sr. 

David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações do motivo 

de ainda não ter sido respondido o Requerimento nº 130/2017, de 08 de junho 

de 2017, de sua autoria, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre 

o prazo para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento fazer atendimentos 

pediátricos e se tornar 24 horas; 2. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita 

Torres, solicitando ao Executivo Municipal informações, em caráter de 

urgência, do motivo do adiamento e também a data da inauguração do Posto de 

Saúde do bairro Roseira de Cima; 3. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita 

Torres, Tais Camellini Esteves – Tais da Água e Cristiano José Cecon, 

solicitando ao Executivo Municipal informar qual o valor total mensal de 8%, 

conforme contrato, com valor inicial de um milhão, quatrocentos e onze mil 

reais, que a Empresa Central Serviços Ltda – EPP (Zona Azul), repassa para a 

Prefeitura; 4. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - SILVA solicitando à Secretaria de 

Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, ao Executivo Municipal, 

Secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços e Construtora DRR, 

informar por qual motivo as obras do Sistema de Coleta Afastamento de Esgoto 

- Bacia do Jaguari -2ª Fase, iniciadas em 30/06/2015, neste Município, na Praça 

Andorinhas, estão totalmente paradas (abandonadas)? Qual a previsão (dia – 

mês – ano) para que elas sejam reiniciadas e finalizadas; 5. Do Sr. Afonso 

Lopes da Silva - SILVA solicitando ao Executivo Municipal informar qual o 
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procedimento em relação aos munícipes que vêm de clínicas particulares com 

receitas prescritas destas clínicas; 6. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao 

Executivo Municipal informar qual é a previsão-prazo para a compra das tendas 

para a FEART; 7. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo 

Municipal estudos para melhor adequação no trânsito da Av. Antonio Pinto 

Catão, principalmente, na rotatória em frente à Nova Casa Materiais para 

construção, e reforço constante na pintura das faixas e placas indicativas de 

trânsito nessa Avenida; 8. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres 

solicitando ao Deputado Federal Nelson Marquezelli intercessão junto aos 

Órgãos Competentes para destinar verba ao Município para cobertura da quadra 

de esportes da E.M. Dr. Franklin de Toledo Piza; 9. Da Sra. Tais Camellini 

Esteves – Taís da Água, solicitando ao Executivo Municipal informar o motivo 

de alguns funcionários do CONSAB não utilizarem o uniforme em horário de 

trabalho; 10. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Taís da Água, solicitando ao 

Executivo Municipal informar por qual o motivo é feito triagem para marcar 

oftalmologista, qual a finalidade e o porquê da demora para encaminhamento; 

11. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Taís da Água, solicitando ao Executivo 

Municipal informar se existe a possibilidade da rua Bahia, se tornar mão única; 

12. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Taís da Água, solicitando ao Executivo 

Municipal informar como está sendo feita a fiscalização sobre manutenção de 

terrenos baldios no Município; 13. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Taís da 

Água, solicitando ao Executivo Municipal informações de quando se iniciará a 

manutenção das calçadas do centro da cidade, conforme Indicação nº 165/2017, 

de sua autoria; 14. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Taís da Água, solicitando 

ao Executivo Municipal se existe a possibilidade de entrega dos uniformes 

escolares para o próximo ano letivo (2018) nas redes municipais de ensino; 15. 

Da Sra. Tais Camellini Esteves – Taís da Água, solicitando ao Executivo 

Municipal informar qual a solução que está sendo tomada para o aumento de 

pessoal para a limpeza urbana. O Sr. Presidente registrou a presença da Sra. 

Inalda Lúcio de Barros Santana e do Sr. Ângelo Roberto Torres, porém, este 

último Vereador já havia respondido a chamada. Indicações: 1. Dos Srs. Luiz 

Carlos de Campos e Alfredo Chiavegato Neto solicitando ao Executivo 

Municipal entendimentos junto aos órgãos responsáveis, visando melhorar o 

acesso de entrada e saída de veículos na Rodovia Governador Dr. Adhemar 

Pereira de Barros - SP-340, na altura do KM 134,8 (pista Norte), pela Avenida 

Pacífico Moneda; 2. Do Sr. Luiz Carlos de Campos e dos Srs. Afonso Lopes da 

Silva, Ângelo Roberto Torres, Alfredo Chiavegato Neto, Cássia Murer 
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Montagner, Cristiano José Cecon, David Hilário Neto, Inalda Lúcio de Barros 

Santana, José Muniz, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva, 

Tais Camellini Esteves e Walter Luís Tozzi de Camargo, solicitando ao 

Executivo Municipal ao denominar algum próprio municipal lembrar-se da 

pessoa do senhor “Prefeito Pedro Silveira Martins Junior – Dinho”; 3. Da Sra. 

Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira solicitando ao Executivo 

Municipal fazer a limpeza e manutenção no Parque José Teodoro de Lima, no 

bairro Cruzeiro do Sul; 4. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda 

Cabeleireira solicitando ao Executivo Municipal feitura de faixa de pedestres na 

Av. Antonio Pinto Catão, em frente ao Mercado Vitória, no bairro Miguel 

Martini; 5. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Taís da Água, solicitando ao 

Executivo Municipal estudos de trânsito na rotatória da Avenida Antonio Pinto 

Catão, próximo à UPA para melhoria do trânsito no local; 6. Da Sra. Tais 

Camellini Esteves – Taís da Água, solicitando ao Executivo Municipal que o 

uso de uniformes escolares volte a ser obrigatório nas escolas do Município de 

Jaguariúna; 7. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Taís da Água, solicitando ao 

Executivo Municipal melhor divulgação das especialidades de atendimento na 

UPA e horários de funcionamento; 8. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Taís da 

Água, solicitando ao Executivo Municipal rebaixamento das calçadas próximas 

ao Parque dos Lagos, na Praça Gomes, em frente ao Bar dos Lagos e próximo 

ao nº 2 A; 9. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Taís da Água, solicitando ao 

Executivo Municipal colocação de receptores de sinais nas antenas de telefone 

móvel nos bairros Bom Jardim e Pinheiros; 10. Da Sra. Tais Camellini Esteves 

– Taís da Água, solicitando ao Executivo Municipal estudo para melhoria no 

trânsito na rotatória próximo à Agrogeral, saída para Campinas (Avenida 

Marginal). Moções: 1. Do Sr. Romilson Nascimento Silva de congratulações e 

Louvor à Secretária de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa pelo 

Projeto Aluno Solidário; 2. Do Sr. David Hilário Neto de pesar pelo 

passamento da Sra. Delphina Granghelli Baldo, ocorrido no dia 29 de setembro 

corrente, aos 93 anos de idade, nesta cidade; 3. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros 

Santana – Inalda Cabeleireira de congratulações e Louvor à Igreja Adventista 

do 7º Dia de Jaguariúna pela realização da Passeata acontecida no dia 23 de 

setembro pp. pelas principais ruas do centro da cidade, como tema “Quebrando 

o Silêncio”; 4. Do Sr. José Muniz de congratulações e Louvor à Secretaria 

Municipal de Saúde pelo sucesso da reabertura da Farmácia e conquista da 

Pediatria na UPA – Unidade de Pronto Atendimento; 5. Do Sr. Ângelo Roberto 

Torres – Neguita Torres de congratulações e louvor ao competidor Ângelo 
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Souza Neto que ganhou o campeonato de montaria em touros no Rodeio de 

Jaguariúna. A seguir, foram lidas as ementas das seguintes correspondências de 

Diversos: 1. Ofício C.G. nº 0923/2017 do Chefe de Gabinete da Secretaria de 

Estado de Esportes, Lazer e Juventude, dando resposta ao Requerimento nº 

102/2017 do Sr. Ângelo Roberto Torres, solicitando à Secretaria Estadual de 

Esportes informar porque pararam a reforma da quadra de esportes da E.M. 

“Profª Maria Tereza Piva”, no bairro Nova Jaguariúna; 2. Ofício Of. SETUC 

746/2017 da Secretária Municipal de Turismo e Cultura, acusando o 

recebimento da Moção nº 095/2017, do Sr. José Muniz e Outros de 

congratulações e louvor à Secretaria de Turismo e Cultura e à Associação dos 

Ministros Evangélicos de Jaguariúna – AMEJ, pelo sucesso do 12º, Festival 

Gospel; 3. Ofício Of. SETUC 747/2017 da Secretária Municipal de Turismo e 

Cultura, acusando o recebimento da Moção nº 093/2017, do Sr. Walter Luís 

Tozzi de Camargo e Outros de Congratulações e Louvor à Secretaria de 

Turismo e Cultura na pessoa da sua Secretária Maria das Graças Hansen 

Albaran dos Santos, pela realização “Piquenique Literário”, no Pq, dos lagos, 

em comemoração aos 63 anos de Jaguariúna; 4. Comunicado do Fundo 

Nacional de Saúde (via fns.saude.gov.br), comunicando  liberação de recursos 

para o Município de Jaguariúna, no mês de setembro de 2017, no valor de R$ 

983.691,21. 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: pela ordem,  o Sr. Romilson Nascimento Silva pediu a 

palavra e apresentou requerimento verbal, baseado no Art. 243, I, e § 3°do 

Regimento Interno, solicitando que a votação das proposituras acontecesse pelo 

processo simbólico, onde os que estivessem de acordo permaneceriam 

sentados, e os contrários se levantariam, visto o acúmulo de proposituras; em 

discussão e votação o requerimento verbal, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade de votos; a seguir, o Sr. Presidente colocou em votação as  

proposituras, pelo processo simbólico, conforme preceituava o § 1º do Artigo 

243, comunicando que os Vereadores que fossem favoráveis permanecessem 

sentados, e os que fossem contrários ficassem em pé: 1. Requerimento do Sr. 

David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações do motivo 

de ainda não ter sido respondido o Requerimento n 130/2017, de 08 de junho de 

2017, de sua autoria, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o 

prazo para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento fazer atendimentos 

pediátricos e se tornar 24 horas, em votação foi o mesmo aprovado por 



Câmara Municipal de Jaguariúna 
Estado de São Paulo 

 

76 

 

unanimidade de votos; 2. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – 

Neguita Torres, solicitando ao Executivo Municipal informações, em caráter de 

urgência, do motivo do adiamento e também a data da inauguração do Posto de 

Saúde do bairro Roseira de Cima, em votação foi o mesmo aprovado por 

unanimidade de votos; 3. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – 

Neguita Torres, Tais Camellini Esteves – Tais da Água e Cristiano José Cecon, 

solicitando ao Executivo Municipal informar qual o valor total mensal de 8%, 

conforme contrato, com valor inicial de um milhão, quatrocentos e onze mil 

reais, que a Empresa Central Serviços Ltda – EPP (Zona Azul), repassa para a 

Prefeitura, em votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 4. 

Requerimento do Sr. Afonso Lopes da Silva - SILVA solicitando à Secretaria 

de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, ao Executivo Municipal, 

Secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços e Construtora DRR, 

informar por qual motivo as obras do Sistema de Coleta Afastamento de Esgoto 

- Bacia do Jaguari -2ª Fase, iniciadas em 30/06/2015, neste Município, na Praça 

Andorinhas, estão totalmente paradas (abandonadas)? Qual a previsão (dia – 

mês – ano) para que elas sejam reiniciadas e finalizadas, em votação foi o 

mesmo aprovado por unanimidade de votos, em votação foi o mesmo aprovado 

por unanimidade de votos; 5. Requerimento do Sr. Afonso Lopes da Silva - 

SILVA solicitando ao Executivo Municipal informar qual o procedimento em 

relação aos munícipes que vêm de clínicas particulares com receitas prescritas 

destas clínicas, em votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 6. 

Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal 

informar qual é a previsão-prazo para a compra das tendas para a FEART, em 

votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 7. Requerimento do 

Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal estudos para melhor 

adequação no trânsito da Av. Antonio Pinto Catão, principalmente, na rotatória 

em frente à Nova Casa Materiais para construção, e reforço constante na 

pintura das faixas e placas indicativas de trânsito nessa Avenida, em votação foi 

o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 8. Requerimento do Sr. Ângelo 

Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Deputado Federal Nelson 

Marquezelli intercessão junto aos Órgãos Competentes para destinar verba ao 

Município para cobertura da quadra de esportes da E.M. Dr. Franklin de Toledo 

Piza, em votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 9. 

Requerimento da Sra. Tais Camellini Esteves – Taís da Água, solicitando ao 

Executivo Municipal informar o motivo de alguns funcionários do CONSAB 

não utilizarem o uniforme em horário de trabalho, em votação foi o mesmo 
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aprovado por unanimidade de votos; 10. Requerimento da Sra. Tais Camellini 

Esteves – Taís da Água, solicitando ao Executivo Municipal informar por qual 

o motivo é feito triagem para marcar oftalmologista, qual a finalidade e o 

porquê da demora para encaminhamento, em votação foi o mesmo aprovado 

por unanimidade de votos; 11. Requerimento da Sra. Tais Camellini Esteves – 

Taís da Água, solicitando ao Executivo Municipal informar se existe a 

possibilidade da rua Bahia, se tornar mão única, em votação foi o mesmo 

aprovado por unanimidade de votos; 12. Requerimento da Sra. Tais Camellini 

Esteves – Taís da Água, solicitando ao Executivo Municipal informar como 

está sendo feita a fiscalização sobre manutenção de terrenos baldios no 

Município, em votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 13. 

Requerimento da Sra. Tais Camellini Esteves – Taís da Água, solicitando ao 

Executivo Municipal informações de quando se iniciará a manutenção das 

calçadas do centro da cidade, conforme Indicação nº 165/2017, de sua autoria, 

em votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 14. 

Requerimento da Sra. Tais Camellini Esteves – Taís da Água, solicitando ao 

Executivo Municipal se existe a possibilidade de entrega dos uniformes 

escolares para o próximo ano letivo (2018) nas redes municipais de ensino, em 

votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 15. Requerimento da 

Sra. Tais Camellini Esteves – Taís da Água, solicitando ao Executivo 

Municipal informar qual a solução que está sendo tomada para o aumento de 

pessoal para a limpeza urbana, em votação foi o mesmo aprovado por 

unanimidade de votos; 16. Moção do Sr. Romilson Nascimento Silva de 

congratulações e Louvor à Secretária de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini 

Hosikawa pelo Projeto Aluno Solidário, em votação foi a mesma aprovada por 

unanimidade de votos; 17. Moção do Sr. David Hilário Neto de pesar pelo 

passamento da Sra. Delphina Granghelli Baldo, ocorrido no dia 29 de setembro 

corrente, aos 93 anos de idade, nesta cidade, em votação foi a mesma aprovada 

por unanimidade de votos; 18. Moção da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – 

Inalda Cabeleireira de congratulações e Louvor à Igreja Adventista do 7º Dia de 

Jaguariúna pela realização da Passeata acontecida no dia 23 de setembro pp. 

pelas principais ruas do centro da cidade, como tema “Quebrando o Silêncio” , 

em votação foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; 19. Moção do Sr. 

José Muniz de congratulações e Louvor à Secretaria Municipal de Saúde pelo 

sucesso da reabertura da Farmácia e conquista da Pediatria na UPA – Unidade 

de Pronto Atendimento, em votação foi a mesma aprovada por unanimidade de 

votos; 20. Moção do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres de 
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congratulações e louvor ao competidor Ângelo Souza Neto que ganhou o 

campeonato de montaria em touros no Rodeio de Jaguariúna, em votação foi a 

mesma aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente deixou 

livre a palavra aos senhores Vereadores que quisessem fazer uso por  sete 

minutos e dezenove segundos, seguindo ordem de inscrição em livro, sem 

apartes conforme § 3º do Art. 154 do R.I., versando sobre Temas Livres: pela 

ordem, tomariam a palavra os Srs. Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva 

Blanco, Romilson Nascimento Silva, Tais Camellini Esteves, Walter Luís Tozzi 

de Camargo e Afonso Lopes da Silva, que a passaram; tomou a palavra o Sr. 

Alfredo Chiavegato Neto que cumprimentou a todos, dizendo que iria usar do 

tempo que tinha, só para falar a respeito do veto que o Prefeito encaminhou a 

Casa, através do item três, “do Senhor Prefeito”, encaminhando Veto total ao 

Projeto que ele tinha apresentado em dois mil e quinze, que foi aprovado ali, 

pela Casa, em duas votações unanimemente e o que lhe estranhou foi o veto, e 

que ele alegou, através da sua Secretaria de Planejamento, que seria contrário 

ao interesse público, e o projeto, mais do que existia o interesse público nele, 

porque tinha muita gente o esperando para poder desmembrar os seus lotes, e as 

justificativas foram que não foram feitos estudos para que isso acontecesse, mas 

que ele gostaria de dizer que a Casa de Leis, em sua discussão, e que acreditava 

que eles não tinham observado o teor do projeto de lei que existia em vigência, 

e que eles deixaram claro que os imóveis só poderiam ser desmembrados, se 

eles já estivessem edificados até a data de dois mil e doze, se ele não se 

enganava, e que eles não estavam permitindo que se fizesse o desmembramento 

a torto e a direito no Município de Jaguariúna, diminuindo os lotes de duzentos 

e cinquenta metros para cento e vinte e cinco; disse que iria ler umas razões do 

Veto, que dizia ali contrário ao interesse público, em virtude de uma 

manifestação da Secretaria de Planejamento, e leu: “ A Pasta Municipal 

destacou que não foi realizado estudo de quais bairros e a estimativa de imóveis 

que poderiam ser desmembrados com a previsão do art. 8º-A. Há necessidade 

de uma melhor avaliação e estudos aprofundados para a implementação de 

políticas que afetem diretamente a prestação dos serviços públicos, em especial, 

no que concerne ao adensamento populacional decorrente do desmembramento 

de lotes já edificados, além de prevermos todas as necessidades e 

consequências sob os equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do 

solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte 

público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e 

cultural. A possibilidade de desmembramentos de lotes deve ser encarada como 
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uma política que causará impacto nos locais em que ocorrer, e, nessa esteira, 

deveriam ter sido realizados estudos prévios a fim de atender o Estatuto das 

Cidades. Sem esses estudos, os desmembramentos dos lotes causarão prejuízos 

à cidade e aos munícipes que sofrerão com a falta de planejamento, vez que a 

ampliação causada não foi prevista e incorporada aos orçamentos municipais...” 

Disse que queria dizer que, inclusive aquele projeto foi objeto de proposta de 

governo, das quais os Prefeitos, naquele momento, no ano anterior, se 

investiram para poder ser no hoje os comandantes do Executivo, tanto o 

vencedor do pleito, que era o atual Prefeito Gustavo, como o Prefeito que 

perdeu, também, em virtude que todos sabiam dessa necessidade de 

desmembramentos de lotes e era um anseio muito grande da população, o 

interesse público era enorme, e que ele ficava triste porque ele tinha certeza que 

a Secretaria não leu na íntegra o projeto de lei que existia lá, porque eles só 

inseriram o artigo oitavo “A”, e perguntou no que que o projeto se pautou e 

graças aos nobres Vereadores, a discussão foi muito além disso, e que queriam 

abranger mais a eficácia da lei, e a condição para que a turma desmembrasse; 

foi permanecer que os imóveis cadastrados até dois mil e doze, achava que 

dezembro de dois mil e doze, esses sim, poderiam ser desmembrados, os 

futuros, não, e que até na discussão com os nobres Pares.... disse, entre outras 

coisas, que os imóveis já estavam prontos, eles não estavam criando uma 

situação nova, o fato já acontecia, enfim... pediu, então, aos Pares se eles 

pudessem discutir isso no momento correto, e que todos pudessem apoiar sua 

sugestão de derrubar o veto, enfim, ir contrário ao veto, e disse, ainda, que ele 

ficava feliz, porque vinha observado nos informativos que Jaguariúna mais uma 

vez foi reconhecida como uma das cidades com os melhores índices de Saúde, 

se não o primeiro, um dos primeiros de Saúde e um dos primeiros também em 

Meio Ambiente, e que ele podia garantir a todos, que isso não se fazia em dez 

meses, isso era fruto de um trabalho de várias gerações, mesmo porque, todos 

sabiam que as Administrações que passaram tiveram um papel importante para 

que o Município se consolidasse cada vez mais e se tornasse o Município que 

era; disse que voltava a dizer e sempre defendeu a Saúde do Município, e, 

realmente, eles tinham que ser uma das primeiras, na Região Metropolitana, 

assim como o Meio Ambiente; disse que se isso era fruto de trabalho, e que 

eram situações que o Município e eles, Legisladores, sempre buscaram o 

melhor serviço à população, e ele tinha certeza que eles aprovando aquele 

projeto ali, em nenhum momento eles iriam afetar esses índices maravilhosos 

que eles alcançaram aí naquele último mês, enfim; pediu, realmente, aos nobres 
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Vereadores que lhe dessem esse apoio, que eles pudessem derrubar o veto e 

voltou a dizer que o objetivo, ele tinha certeza disso, que foi pautado em 

discussão política, e sabia que os nobres Pares ali, tinham vários pedidos para 

que isso acontecesse; disse que eles aguardavam que esse projeto fosse 

aprovado o mais rápido possível, em virtude de solicitações de munícipes que 

queriam fazer a sua regularização do imóvel, mas também, aquela Casa teve a 

preocupação de não proliferar isso de uma maneira que, realmente, viesse a 

trazer prejuízo para aquelas pessoas que tinham seu único imóvel, enfim, que 

tinham uma qualidade de vida maravilhosa; disse que dar essa garantia de 

regularização àquelas pessoas que, infelizmente, não tiveram uma oportunidade 

de adquirir o seu lote sozinho, e que agora estavam lá edificados e queriam 

desmembrar o lote para que, realmente, eles tivessem suas escrituras e o sonho 

de terem suas casas próprias totalmente legalizadas; pediu aos nobres Pares, 

mais uma vez, para que pudessem discutir o quanto antes aquele projeto, numa 

futura reunião de Comissão, e sabia que no dia seguinte não daria, confirmou 

com o Waltinho, em virtude que eles teriam uma reunião tão importante, na 

Casa, a partir das dezoito horas, que era a reunião sobre o estudo do projeto do 

Estatuto e que o Waltinho era o Presidente da Comissão, e que ele pulou a vez 

na fala, mas que ele, Alfredo ia tomar a liberdade, de convidar a todos e deixar 

claro, que no dia seguinte, a partir das dezoito, estariam discutindo o Estatuto 

dos Servidores Públicos, e que foram feitas várias modificações, e que seria 

importante a participação de todos, e numa futura reunião de Comissões, que 

eles pudessem analisar o veto o mais breve possível; agradeceu a todos, 

desejando boa noite. A seguir, tomariam a palavra os Srs. Ângelo Roberto 

Torres e Cássia Murer Montagner que a passaram; tomou a palavra o Sr. 

Cristiano José Cecon que cumprimentou a todos, dizendo que queria agradecer, 

que na quinta-feira anterior eles fizeram uma homenagem para a “Boca da 

Capoeira”, e que queria agradecer às funcionárias da Secretaria, o Presidente 

Romilson, pela facilitação que foi fazer esse evento, foi muito fácil, lhe 

ajudaram bem, agradeceu às pessoas que puderam vir; disse que algumas 

pessoas reclamaram que ele não convidou determinados grupos, era que, por 

exemplo, eles estavam homenageando certos atletas, e existiam várias vertentes 

de tudo, e supôs, estudantes, iriam homenagear estudantes, todos os estudantes 

iriam reclamar, e que não era assim, e que eles, aos poucos, iriam chamando as 

pessoas, mas, graças a Deus, correu tudo bem; a seguir, convidou a todos, para 

no dia sete de outubro, às dezesseis horas, no Parque dos Lagos, eles 

entregariam cento e trinta quimonos paras as crianças que faltavam, que não 
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tinham quimono ainda, e ele, esquecendo a parte política, gostaria, se 

pudessem, por gentileza, aparecessem lá, porque as crianças se sentiam 

privilegiadas, e muitos pais dali dos “Guerreiros da Paz”, não lhe apoiaram, 

apoiaram os outros Vereadores e tinham neles símbolos dentro da família deles, 

como Vereadores, e ele os convidava, e no dia doze de outubro tinha o Dia das 

Crianças, no Nassif, também dos “Guerreiros da Paz”, não tinha o horário 

ainda, e que passaria a eles, também, e que iria ter... e disse, que uma coisa que 

lhe assustou foi a liberdade cultural que eles viram esses dias na TV e que 

muitas pessoas até de Jaguariúna falando que estava certo, e ele, no Projeto 

“Guerreiros das Paz”, que ele coordenava, ali tinha limites culturais, ali tinha, 

confirmou; não podia namorar antes dos dezesseis anos, não podia usar roupa 

curta, namorou antes dos dezesseis não participava de competições, falou 

palavrões não participava de competições, ficava de castigo; disse que iriam 

fazer balada dia doze, as músicas eram tipo ditadura, não tinham palavrões 

mesmo; falou que eles faziam a pesquisa, pegavam um artista conhecido, que 

não adiantava por uma música que ninguém gostava, mas falou um palavrão, 

não tocava, perguntou se entenderam; disse que na sua concepção, enquanto ele 

fosse coordenador do projeto “Guerreiros da Paz”, iria haver ditadura cultural, 

iria haver, porque ele achava uma pouca vergonha, tudo o que estava 

acontecendo; disse de uma outra coisa, que ele fez, o Vereador itinerante, 

naquele final de semana, um dos pedidos dos moradores, era o 

desmembramento de terrenos, mesmo, e que isso era um sonho que eles tinham, 

porque acontecia que havia pessoas que não tinham um entendimento para ele e 

enquanto ele não tivesse o documento daquela casa, ele achava que a casa não 

era dele; comentou que a sua casa no Cruzeiro do Sul era em nome da 

Agropecuária não sabia das quantas, nem sabia se a casa era dele, perguntou se 

entenderam, e disse que tinha encontrado certas pessoas, e diante de 

manifestação no Plenário, repetiu que era Agropecuária, e que perguntava para 

a sua mulher, e perguntou que era isso “Agropecuária não sabia o quê”? Falou 

que tinha um senhor, que o sonho dele era ter esse documento, e que ele disse 

ao mesmo: “Senhor, a casa é do senhor, pode ficar sossegado!”, mas ele disse: 

“Mas, eu queria!” e que ele gostaria de quitar a casa, mas para quitar, 

necessitava da documentação correta; pediu, então, que, futuramente, eles 

pudessem rever essa situação; agradeceu a todos, desejando boa noite. A seguir, 

tomaria a palavra o Sr. David Hilário Neto que passou; tomou a palavra a Sra. 

Inalda Lúcio de Barros Santana que cumprimentou a todos, à Mesa, ao 

Presidente, funcionários da Casa, aos companheiros de trabalho e também 
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desejou boa noite para a platéia tão linda, e perguntou a todos se tinham visto 

como estava bonita, e para dizerem a verdade, se não estava bonita; a seguir, 

agradeceu ao Rafael, ao Elias, por terem atendido seu convite; disse que no dia 

vinte e três de setembro, ela teve a oportunidade de participar desse grande 

projeto da Igreja Adventista, que era esse grupo de Desbravadores, um projeto 

muito bonito e ela resolveu abraçar; comentou que aquele projeto fez um 

trabalho muito bonito, no dia vinte e três de setembro, aos desfilar pelas ruas da 

cidade, e esse desfile foi “quebrando o silêncio”; “Quebrando o Silêncio” 

contra a violência doméstica, violência contra a mulher, adolescentes, crianças 

e idosos, para que eles não ficassem em silêncio, tinham que denunciar; disse 

que a Igreja Adventista, ela se empenhou em fazer esse desfile e fizeram um 

trabalho muito bonito, onde ela, Inalda, fez parte, desfilou junto com eles e que 

gostou muito; disse que “Quebrando o Silêncio”, era um projeto que foi 

realizado também em oito países da América do Sul: Argentina, Brasil, Bolívia,  

Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, “ quebrando o silêncio”; ele já existia 

há dezessete anos, e no hoje, eles estavam valorizando, iriam valorizar esse 

projeto em Jaguariúna, por isso ela tinha feito aquela moção, convidou para que 

eles estivessem na Casa, e que eles precisavam que um grupo como aquele 

fosse visto, e que era por isso que ela estava ali, como Vereadora, os 

apresentando, os convidou e eles estavam na Casa, os honrando com a presença 

deles; disse que o “Clube Desbravadores”  era “Fera da Natureza”; muito 

agradeceu, por eles terem aceito o convite dela; desejou boa noite, e os que 

pudessem ficar até o final, gostaria que ficasse, porque muitos ainda tinha 

faculdade, mas os que conseguissem ficar... confirmou com o Elias, confirmou 

com o Rafael, que os honrasse com a presença deles até o fim; desejou boa 

noite a todos. A seguir, tomariam a palavra os Srs. José Muniz 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, 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. 

Constatado número regimental, o Sr. Presidente deu início à Ordem Do Dia: os 

Vereadores da Bancada do PTB comunicaram que o Sr. David Hilário Neto 
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teve que se ausentar da sessão visto ligação informando problema de saúde na 

família. A seguir, em Segunda Discussão foram apreciados: 1. Substitutivo ao 

Projeto de Lei nº 028/2017, dos Srs. Cássia Murer Montagner e Walter Luís 

Tozzi de Camargo, que dispõe sobre o parcelamento de preços públicos de 

sepultamento e exumação no Município de Jaguariúna, e dá outras providências 

(Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art.50, § 1º I, do R.I.). Em 

discussão e votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 2. 

Substitutivo ao Projeto de Lei nº 043/2017, do Sr. David Hilário Neto e 

Romilson Nascimento Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação 

dos medicamentos fornecidos na Rede Municipal de Saúde, e dá outras 

providências (Quorum de deliberação: maioria simples: Art.49,  “a”§ 1º , do 

R.I.). Em discussão e votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de 

votos. A seguir, em Primeira Discussão foi apreciado o Projeto de Lei 

Complementar nº 013/2017, Dos Srs. Alfredo Chiavegato Neto, Ângelo 

Roberto Torres, David Hilário Neto, José Muniz, Luiz Carlos de Campos, 

Romilson Nascimento Silva, Rodrigo da Silva Blanco, Cássia Murer 

Montagner, Cristiano José Cecon, Walter Luís Tozzi de Camargo,Tais 

Camellini Esteves, Afonso Lopes da Silva e Inalda Lúcio de Barros Santana, 

que dispõe sobre a isenção de preços públicos relativos à taxa de publicidade, 

conforme lei específica (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 Obras, Planejamento, Serviços 

Públicos, Atividades Privadas e Transportes. Dos Senhores Membros da 

Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação foi apresentada 

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Complementar nº 013/2017, onde o 

Inciso I do Artigo Primeiro passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º .... 

I – taxa de publicidade e propaganda exercida em local diferente da matriz e do 

estabelecimento comercial, exceto para empresas que tenham como ramo de 

atividade a publicidade e propaganda.”  Em discussão e votação a emenda, foi a 

mesma aprovada por unanimidade de votos. A seguir, em discussão e em 

votação o Projeto de Lei Complementar nº 013/2017, foi o mesmo aprovado 

por unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente deu 

início à Explicação Pessoal dos Senhores Vereadores, que se manifestariam 

sobre atitudes pessoais assumidas durante a Sessão ou no exercício do mandato 

(Art. 168, R.I.): pela ordem, tomou a palavra o Sr. Ângelo Roberto Torres que 

cumprimentou a todos, agradecendo a presença de cada um, agradecendo a 
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Deus por mais aquele dia; parabenizou aos escoteiros da Igreja Adventista, e 

que tinha uma admiração muito grande por aquela Igreja; cumprimentou à 

jovem Emily, pela qual cumprimentava a todos do grupo, e dispensou um beijo 

no coração de cada um deles, que Deus os abençoasse; parabenizou à Inalda 

pela Moção; agradeceu aos nobres Pares pela votação dos seus requerimentos, e 

disse de falar um pouco ali na moção que ele apresentou na Casa, ao jovem 

Angelo de Souza Neto, cowboy de Jaguariúna que viaja o território nacional, 

arriscando a vida num esporte difícil, que no hoje era reconhecido pelo País, 

como esporte, que era o Rodeio, e ele se consagrou campeão do Rodeio de 

Jaguariúna, na sua vigésima nona edição; disse que queria parabenizar e 

agradecer aos nobres Pares, a Casa, que tinha votado aquela moção, e que ele o 

convidou para estar na Casa, mas acreditava que por algum motivo ele não 

pôde estar, e que ele era funcionário da Loja “Western”, do Saulin, era o celeiro 

ali do Saulin, e que ele queria ler um trechinho da Moção, que ali contava um 

pouco da história dele, e que estava tentando lembrar, mas lendo iria mais fácil: 

a seguir, leu: “Do velho México aos rodeios modernos, a montaria em touro se 

tornou um esporte em crescimento. A regra é simples. O cowboy deve ficar 

montando no touro por oito segundos. O primeiro critério de julgamento é o 

tempo. Diferentemente do que parece, o objetivo do competidor é ficar oito 

segundos sobre o animal, e não o máximo possível. No entanto, para quem 

pensa que é pouco, um touro chega a dar quatorze pulos(repetiu quartorze 

pulos) em oito segundos. A partir da largada, o braço livre, em hipótese 

alguma, pode tocar no touro. O cowboy também pode ser desclassificado se a 

espora estiver irregular. Ela deve ser lisa igual uma moeda porque o objetivo 

não é furar o touro, e nem judiar do animal,  mas dar sustentação ao corpo do 

cowboy. Com o tempo alcançado, dispara-se um alerta (buzina ou campainha) 

para que o peão abandone a montaria. Se o juiz entender que o competidor 

demorou a descer da montaria, pode desclassificar o competidor. Na 

eliminatória de Jaguariúna, o peão Angelo de Souza Neto, mais conhecido como 

Gean, residente em Jaguariúna, no Haras Passo Fino, levou um tombo e deixou a 

arena na maca dos socorristas, isto na sexta-feira. Porém, trinta minutos depois, ele 

conseguiu retornar e disputou a final. E, já no sábado, venceu a etapa na cidade de 

Jaguariúna. Esse ano Angelo foi campeão em três cidades: Altinópolis - São Paulo, 

Itaúna –Minas Gerais e Jaguariúna, onde ganhou três motos, e também foi finalista, ou 

seja, ficou entre os cinco, em Engenheiro Coelho - São Paulo, Pereira - São Paulo, 

Casa Branca – São Paulo, Pedralva - Minas Gerais, São Sebastião da Grama - São 

Paulo, Munhoz – Minas Gerais. Dentre vários prêmios, já conquistou, como tinha 
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citado, três motos. E com a vitória de Jaguariúna, isso aos cinco colocados, garantiu a 

vaga para disputar o rodeio em Deise, na Califórnia, o que já está marcado para abril 

de 2018, terá premiação de US$ 1,5 milhão a ser distribuída entre os vencedores. Por 

isso esta Casa de Leis não poderia deixar de manifestar congratulações ao 

jovem jaguariunense, portanto, apresento à Mesa, dentro das formalidades de 

praxe, e ouvido o Plenário, Moção de Congratulações e Louvor ao competidor 

Angelo Souza Neto, que ganhou o campeonato de montaria em touros no 

Rodeio de Jaguariúna. Havendo a aprovação desta Moção seja a mesma 

encaminhada ao homenageado, na Sítio Passo Fino em Jaguariúna São Paulo. 

Secretaria da Câmara Municipal, 03 de Outubro de 2017.Vereador Neguita 

Torres.” Disse que voltando um pouco ali na História do Rodeio, ele achava 

que Jaguariúna, ela, na área de esportes, e que ele já tinha dito ali, em sessões 

passadas, e voltou a reforçar aos nobres Pares, estaria fazendo uma indicação ao 

Prefeito, para que pudesse criar dentro do núcleo esportivo da cidade, “A 

Escola do Peão”, e repetiu “A Escola do Peão”, porque se tratava de um esporte 

já reconhecido no País, e ele via essa classe dos meninos que gostavam dessa 

modalidade, que gostavam desse esporte, não tinha como eles estarem 

treinando, e que no hoje eles tinham, por exemplo, a Fazenda da Barra, que ele 

achava que daria para fazer um núcleo bacana ali, e que ele não se lembrava, 

achava que foi em dois mil e seis, que ganhou o Rodeio de Jaguariúna, também, 

foi o jovem Aureliano Soares, filho de Jaguariúna, morava na São José, e 

quando ele, Neguita, fazia os rodeios na Igreja, lá na Roseira, desde pequeno o 

Aureliano montava, e seguiu carreira no Rodeio, ganhou carro, camionete, 

motos, e que no hoje ele era juiz profissional de rodeio, e que ele seguiu aquele 

caminho e que ahava que a Casa de Leis poderia ver alguma coisa nesse 

sentido, também, do Rodeio, para verem os jovens que gostavam dessa 

modalidade, que gostavam disso; disse achar que o Esporte abrangia tudo, ele 

era apreciador de todos os esportes, e que gostaria deles poderem tentar 

implantar alguma coisa nesse sentido; a seguir, agradeceu a presença do seu ex 

colega Vereador, Presidente da Casa,  Valdir Parisi, no hoje, Secretário de 

Governo, e pediu ao mesmo para que ele ajudasse a montar a “Escola do Peão”, 

e que sabia que ele ajudava na caneta,  e contava com eles, ali; muito agradeceu 

a todos, que Deus abençoasse a cada um, e mais uma vez parabenizou aos 

jovens presentes na Casa; agradeceu, dispensando um beijo no coração, 

desejando que ficassem com Deus, que ele estava com Ele; a seguir, tomou a 

palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Neto que cumprimentou a todos, em especial, 

aos jovens Desbravadores, aos Coordenadoers, Elias, os agradeceu pela 
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presença, parabenizou à Inalda pela iniciativa, de enaltecer um trabalho bonito 

como aquele, e era com as crianças que eles sempre aprendiam, e sempre 

valorizava o que tinham de bom na sociedade; parabenizou; disse que gostaria 

de pegar a deixa do nobre Vereador Cecon, no que ele dizia respeito na questão 

da Cultura, gênero e tudo o mais, sobre o que aconteceu na Semana de Cultura 

do Estado, e, realmente, deixou ali sua indignação com aquilo que ocorreu, e 

que, eles, realmente, não podiam ficar quietos diante de uma atrocidade, de uma 

barbaridade como isso; disse que tinham que respeitar, e que ele respeitava, 

mas não queria dizer que ele tinha que concordar com isso; eles tinham opniões 

diversas, ninguém ali era igual, todo mundo tinha uma diferença, uma 

semelhança, mas as diferenças eram maiores do que as semelhanças, por isso 

que existia a pluridade de ideias e de opiniões, todos têm que ser respeitados, 

mas fazer disso algo que era para toda a sociedade achar que era comum, não 

era; voltou a dizer que só acertando um pouco a fala do nobre Vereador, achava 

que ele não quis dizer “ditadura”, mas uma questão de respeito, ele não quis 

dizer isso, mas uma questão de respeito até por crianças com que trabalhavam 

no dia a dia, ele tinha uma conduta, a qual passava para aquelas crianças, e 

depois cabia a elas, realmente, aceitar ou não dentro de uma certa forma, 

através da Democracia, por isso era boa a Democracia, discutir esses problemas 

junto aos seus líderes, enfim, assim como estavam os Desbravadores na 

Casa,que ele tinha certeza que existia uma hierarquia, um respeito a tudo aquilo 

que era assim, na sociedade normal, o que era anormal iriam discutir, respeitar 

as diferenças, enfim, mas dentro de um respeito com eles mesmo, porque ver 

uma pessoa nua ao lado de criança, não dava para achar que era normal isso, 

pediu desculpas, mas... Disse que qualquer promotor já falaria que isso era 

pedofilia, iria preso, enfim, e existiam minorias que queriam passar essa 

mensagem à Sociedade que isso era normal, e ele voltava a dizer, deixar ali 

claro sua posição contrária contra esse tipo de exposição, respeitava, dentro das 

quatro paredes, enfim, mas sua opinião era contrária, e que ele só estava ali 

deixando claro que foi uma oportunidade que o nobre Vereador tinha dado ali, e 

ele, mais uma vez, assim como eles tinham discutido ali a ideologia de gênero, 

nesta Casa, ele tinha a sua posição contrária, e que respeitava, e que achava que 

a maioria tinha que prevalecer, se a maioria achasse que, realmente, isso era 

normal, ele tinha que aceitar, mas ele tinha que, democraticamente, expor sua 

opinião, e ele queria só dizer que fazia isso como um membro do Legislativo 

Municipal para dizer à sua Sociedade que essa era sua opinião, podia estar 

errado ou não, cabia ali um julgamento, sim, a essa sua opinião, e a essa 
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opinião cabia sempre uma discussão, e ele estava sempre aberto a ouvir, mas 

ele não podia achar que isso tinha que ser normal; disse que só veio dizer isso, e 

dizer às pessoas que estavam à frente dos jovens que, realmente, tinha que 

passar a essas pessoas o que era o correto, que se imaginava que era o correto, 

até eles formarem, realmente, uma opinião, aí, sim, fazerem da sua vida aquilo 

que eles achassem que era o correto, porque eles tinham que respeitar isso 

também, e que isso que ele queria passar a todos, e não usar de crianças e achar 

que isso era normal e a mídia, realmente, apresentar isso de uma maneira 

pejorativa, na sua opinião, à sociedade; voltou a dizer e concordar com as 

palavras do Cecon a respeito da sua, como poderia dizer, ao respeito dele, 

perante aos alunos, e que sabia que não era ditadura, tinha música que o 

Vereador gostaria que todos ouvissem lá, que era uma música respeitosa, enfim, 

e achava que era isso que ele quis dizer, não era uma ditadura, que ele estava 

impondo, e que achava que existia uma discussão para que, realmente, o 

respeito em relação a essas músicas, fosse proporcionado aos alunos e achava 

que era isso que o Vereador queria dizer; falou dizer isso, porque, às vezes, a 

palavra “didatura” pesou um pouquinho na sociedade, e voltava a dizer que, 

não tinha também que recriminar, foi um momento em que a sociedade 

brasileira, jaguariunense, do Estado de São Paulo passou e, infelizmente, fez 

parte da história, e se tinha prós e contras, cabia a eles tecerem suas opiniões, 

mas, infelizmente, isso ocorreu, mas achava que tinham que ter respeito às 

organizações da Sociedade, e que era isso que ele queria aproveitar para deixar 

claro; disse, ainda, que graças a Deus, voltou a chover,  no Estado, na Cidade, e 

que os buracos começaram a abrir de novo, infelizmente, e isso seria todo ano, 

e eles precisavam de uma certa forma, acabar com essas operações “tapa 

buracos”, tinha que recapear a cidade, nem que o objetivo fosse recapear uma 

rua por vez, principalmente, as ruas que já estavam todas edificadas, não 

precisasse mais abrir buracos para fazer água, esgoto, enfim, e diante de 

manifestação no Plenário, disse que o asfalto estava acabando em virtude do 

crescimento de Jaguariúna, da demanda que existia no Município, havia mais 

veículos, o asfalto era mais solicitado, e que precisavam recapear, e que só 

tapar buracos era jogar dinheiro fora, sempre; sabia que era uma medida 

paliativa, mas voltava a dizer, que se andassem pelas ruas, foram dois dias de 

chuva, e os buracos iriam aumentar, e ele sabia que as chuvas viriam mais, 

enfim, acabava chegando final de ano, não tinham orçamento, ficava mais 

difícil cobrar do Executivo esse tipo de ação, e que se eles pudessem pensar 

juntos, a Secretaria de Planejamento, eles tinham planos comunitários que o 
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Município fazia há muito tempo atrás, que era Plano Comunitário de Asfalto, e 

que eles podiam fazer um Plano Comunitário de Asfalto de Recapeamento, e 

que ele achava que o que faltava na cidade, era esse embelezamento que eles 

precisavam dar a essas ruas, às vias públicas, até por uma questão de 

mobilidade, e que se eles pudessem fazer isso e que ele sabia que tinha muita 

gente que estava disposta a pagar, o custo não era tão caro para fazer um Plano 

Comunitário de Recapeamento das vias públicas da cidade, e voltava a dizer, 

principalmente, nas vias onde já tinham todos os lotes bem edificados, e caberia 

a eles fazerem isso para deixar a cidade melhor; disse que era um custo que a 

sociedade tinha que pagar, e eles tinham que discutir, porque senão se eles não 

pagavam, ou cada um pagava um pouco, o dinheiro saía dos cofres públicos a 

mesma coisa para poder recapiar algo que no ano que viria iria estar estourado 

de novo; disse que estava ali o seu apelo para que eles pudessem discutir isso, 

devagar, junto com a Secretaria de Saneamento e que ele sabia que no 

Ministério das Cidades...  e que eles precisavam ter projetos, o projeto de 

recapeamento, sinalização de solo, sinalização aérea também, se eles 

conseguissem encaminhar isso para o Ministério das Cidades, com um projeto, 

com um Deputado, eles conseguiam verbas, bairro por bairro, ir recapeando, e 

com isso ao longo do tempo, eles poderem dar à Sociedade um aspecto melhor 

da cidade, e que achava que na sua opinião era isso que faltava, e gostaria de, 

num momento oportuno, discutirem, com a sociedade, e, aproveitando o ex 

Colega Valdir, que foi Presidente da Casa, e disse ao mesmo que teve um 

projeto dele, Alfredo, que foi vetado, que, realmente, ele ficou indignado, que 

era o projeto do desmembramento dos lotes, e disse ao nobre ex Colega que foi  

Vereador, e que já existia essa lei, era uma lei de dois mil e quatorze, se ele não 

se enganava, tinha sido o Bozó com o Adilson que fizeram, e que ele 

participou, e que eles só inseriram um artigo permitindo o desmembramento de 

lotes, que era um anseio da população, e o Poder Executivo vetou por falta de 

interesse público, achando que isso iria proliferar de uma tal forma no 

Município que os serviços públicos acabariam sendo afetados, mas eles tiveram 

o cuidado de permitir o desmembramento em imóveis que já estavam 

edificados até dois mil e doze, que era a lei que tinha sido proposta há dois anos 

atrás, há três anos atrás na Câmara,  se o nobre ex Colega e Secretário do 

Executivo pudesse discutir junto ao Executivo, pelo menos ela tivesse o 

respaldo de derrubar o veto, e que a lei fosse uma lei eficaz, porque não 

adiantava nada eles derrubarem o veto, depois o Executivo entrava com uma 

Adim, e  a lei não iria atender quem realmente mais precisava, e disse ao Valdir 
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que era só para esclarecer que o projeto atendia somente os imóveis que já 

estavam edificados, quem tinha a sua casa geminada e quisesse desmembrar, e 

a pessoa que fosse desmembrar um lote agora, e não estivesse edificado, até 

dois mil e doze, se não estivesse edificado, não podia; disse que eles tiveram 

esse cuidado, o projeto era desde dois mil e quinze, e que eles ficaram o ano 

inteiro de dois mil e dezessete o discutindo, e que ele gostaria que o Executivo, 

realmente, pudesse entender, e que ele achava que a Secretaria de Planejamento 

não observou direitinho o teor do projeto e vetou por uma questão que ele 

achava que não foi a ideal para se vetar; agradeceu; a seguir, tomou a palavra o 

Sr. Afonso Lopes da Silva que cumprimentou a todos, parabenizando à Inalda 

pela Moção, o pessoal da Igreja Adventista, e que achava que toda ação social, 

toda ação que envolvia as pessoas, de ajuda, achava que era sempre legal, de 

envolver a sociedade; a seguir disse que, na verdade, ele queria falar ali, deixar 

um abraço para uma pessoa assim muito especial, que estava fazendo 

aniversário naquele dia, que era a Secretária de Educação, a Catão, e que, em 

nome da Câmara ele queria deixar um abraço para a Cris, que do ponto de vista 

de tratar as pessoas, de levar as coisas com muita sensibilidade, ela era essa 

pessoa; disse de lembrar ali que naquele final de semana foi divulgado pelo 

“Correio Popular”, o INDISAT, que era o Instituto que media o índice de 

satisfação nos serviços que as Prefeituras prestavam à população, serviço 

público, e que Jaguariúna ficou em primeiro lugar na questão da Saúde e da 

Educação, e que isso era mais do que um presente, tanto para a cidade de 

Jaguariúna, como também era um presente muito especial para a Secretária, que 

naquele dia fazia aniversário; falou, ainda, de saúde, e que tinham vários 

problemas colocados, mas que ele gostou muito da última audiência pública, e 

que foi feita ali pelo Conselho Municipal de Saúde, e que além de discutir dos 

números da Saúde, saber como estava a saúde financeira na Saúde, foram 

discutidos vários assuntos ali, todas as dúvidas sobre esses serviços, o pessoal 

levantou ali, a Secretária Maria do Carmo esclareceu com muita independência, 

e com muito carinho, e que tiveram, também, a presença ali, e que infelizmente 

o Sr. Manoel não veio, mas veio o Paulo, em nome da ASAMAS, mas também 

esclareceu todas as dúvidas, e que era importante isso, o pessoal que tinha 

dúvidas, vinha na Casa e esclarecia, porque, às vezes, num primeiro momento, 

quando se era mal atendido, ou acontecia qualquer coisa, a primeira coisa era 

xingar, e que ele achavam que tinha que entender porque que algumas coisas 

aconteciam, justamente para entender e também ajudar a resolver, e que se ficar 

só no campo da reclamação, muitas vezes não ajudava, então, achava que foi 
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um momento assim muito oportuno, deles estarem participando desse audiência 

pública, e aí o Conselho de Saúde convidava todo mundo para estar 

participando dessas audiências públicas, confirmou com todos; a seguir, 

dispensou um abraço e agradeceu; não havia mais inscritos, porém o Sr. 

Cristiano José Cecon pediu autorização para falar, e o Sr. Presidente o 

autorizou, assim, tomou a palavra o Sr. Cristiano José Cecon que disse de 

agradecer o que o Fred falou, ele lhe consertou,  e disse que quando ele falava 

“ditadura”, era de forma apelativa mesmo, porque ele que convivia no meio das 

crianças todos os dias, disse que se eles soubessem a situação que estava, o 

palavreado dessas crianças, e que se se usasse a palavra “Jesus” dentro de uma 

escola, tinha criança que processava a pessoa por constrangimento, perguntou 

se tinham entendido, e que por isso que ele pegava, e que tinha pessoas que 

falavam: “Nossa, Cristiano! Tudo você convida o Waltinho pra fazer junto com 

você!!” Disse que ele não pensava na parte política, e que num dia eles seriam 

adversários, só que ele precisava da ajuda deles para eles tentarem fazer 

pequenas coisas, para eles tentarem lutar por um futuro melhor; disse de falar 

uma coisa para todos, e que uma coisa que ele não tinha entendido nada até 

aquele momento, e que ele estava dando uma de cego para não dar polêmica, no 

Rodeio, perguntou se eles já tinham notado quantos adolescentes entraram e 

saíram do Rodeio, e todo mundo atrás de ingresso, e perguntou: “será que esses 

adolescentes estavam indo acompanhados?” Disse que não sabia, e que ele deu 

uma de, perguntou se sabiam daqueles cavalões tapados, e ele fez que não era 

com ele, perguntou se entenderam? Mas ele só queria agradecer e falar que as 

palavras do Vereador foram muito bem; desejou boa noite. Terminada a 

Explicação Pessoal, o Sr. Presidente encerrou a Sessão, convocando a próxima 

Sessão Ordinária para o dia dez de outubro de dois mil e dezessete, terça-feira, 

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

Tribuna Livre. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata que lida e 

achada conforme, vai devidamente assinada. 

 

 

Vereador Romilson Nascimento Silva 
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Referente à Ata da 22ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de outubro de 2017.- 
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