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

Legislatura da Câmara Municipal de Jaguariúna, realizada aos dezenove de 

setembro 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 

Afonso Lopes da Silva para proferir o seguinte texto: Primeira Carta a Timóteo 

– capítulo 2,  versículos 1 ao 8: “Antes de tudo, recomendo que se façam preces 

e orações, súplicas e ações de graças, por todos os homens; pelos que governam 

e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida 

tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a 

Deus, nosso Salvador; ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao 

conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e 

os homens: o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é 

o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu 

fui designado pregador e apóstolo, e - falo a verdade, não minto - mestre das 

nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens 

façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões.” 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, 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. 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 Quinta Sessão Extraordinária, da Sexta Sessão 

Extraordinária e da Sétima Sessão Extraordinária, realizadas, respectivamente, 

aos cinco 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 
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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, e da correspondência 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 085/2017, 

encaminhando a Casa, Projeto de Lei Complementar que dá nova redação aos 

arts. 60 a 88 e revoga a Seção VIII (arts. 89 e 90), da Lei Complementar 

Municipal nº 4/1991 (Código Tributário do Município); 2. Ofício DER nº 

087/2017, encaminhando a Casa, Projeto de Lei Complementar que altera a Lei 

Complementar Municipal nº 209/2012, 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; 3. Ofício DER nº 088/2017, 

encaminhando a Casa, Projeto de Lei que autoriza o Executivo Municipal a 

repassar recursos financeiros, a título de contribuição, ao Consórcio 

Intermunicipal para o Desenvolvimento do Pólo Turístico do Circuito das 

Águas Paulista. 4. Ofício DER nº 089/2017, encaminhando a Casa, Projeto de 

Lei que autoriza o Executivo para celebrar termos diversos com a Federação 

Paulista de Futebol visando sediar a Copa São Paulo de Futebol Júnior – 2018, 

e dá outras providências; depois de lidos, foram os projetos encaminhados para 

as Comissões Permanentes, para parecer. A seguir, dos Senhores Vereadores 

foram lidas as ementas dos seguintes Projetos: 1. De Lei Complementar dos 

Srs. Alfredo Chiaveto Neto, Afonso Lopes da Silva, Ângelo Roberto Torres, 

David Hilário Neto, Inalda Lúcio de Barros Santana, José Muniz, Luiz Carlos 

de Campos, Romilson Nascimento Silva, Cássia Murer Montagner, Rodrigo da 

Silva Blanco, Cristiano José Cecon, Walter Luís Tozzi de Camargo e Taís 

Camellini Esteves que dispõe sobre a isenção de preços públicos relativos à 

taxa de publicidade, conforme lei específica; 2. De Lei do Sr. Ângelo Roberto 

Torres – Neguita Torres que autoriza o Poder Executivo a reconhecer 

oficialmente o título de “CIDADES IRMÃS”, atribuído aos Municípios de 

Jaguariúna e Barretos, depois de lidos, foram os referidos projetos 

encaminhados para as Comissões Permanentes para parecer; Requerimentos: 1. 

Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a 

demora dos exames de ressonância e de todos os exames que são feitos em 

outros municípios; 2. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo 
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Municipal informar se estão sendo atendidas as vagas para deficientes 

estipuladas pela lei, no quadro do funcionalismo municipal; 3. Do Sr. Cristiano 

José Cecon solicitando ao Executivo Municipal informar sobre data para 

asfaltamento da Estrada do Japonês – Estrada Judite dos Santos Pinto); 4. Do 

Sr. Ângelo Roberto Torres– Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal 

informações sobre o valor pago para cada artista que se apresentou no Parque 

Santa Maria, nas festividades em comemoração ao Aniversário da Cidade, neste 

ano de 2017, entre outras questões; 5. Do Sr. Ângelo Roberto Torres– Neguita 

Torres solicitando ao Executivo Municipal informar qual o valor que a 

AGEMCAMP – Agência Metropolitana de Campinas repassou para o 

Município, referente ao evento: Revirada Cultural, entre outra questão. 

Indicações: 1. Do Sr. David Hilário Neto e Luiz Carlos de Campos solicitando 

à Mesa da Câmara realização de uma reunião a ser conduzida pela Comissão 

Permanente de Meio Ambiente, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo para 

providências quanto à melhoria da mobilidade urbana em nossa Cidade; 

conforme solicitado pelos autores, com base nos artigos 218 e 219, da 

Resolução nº 060/1991 (Regimento Interno), referida indicação foi 

encaminhada para Ordem do Dia da Sessão Ordinária a ser realizada no dia 26 

de setembro de 2017; 2. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda 

Cabelereira solicitando ao Executivo Municipal construção de faixa de pedestre 

na Avenida Antonio Pinto Catão, altura do mercado Vitória, no Bairro João 

Aldo Nassif; 3. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo 

Municipal para que disponibilize um tempo de tolerância necessário na “Zona 

Azul”, nas proximidades da EMEI “Prof. Oscar de Almeida”, para a parada dos 

veículos que vão buscar as crianças naquela escola; 4. Do Sr. Luiz Carlos de 

Campos solicitando ao Executivo Municipal feitura de lombada na Rua 

Queiroz, nas proximidades da bifurcação com a Rua Santiago, no Bairro Capela 

de Santo Antonio; 5. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao 

Executivo Municipal a manutenção do Parquinho e da Praça Alonso José de 

Almeida, que fica no cruzamento das Ruas Antonio Baldassim com a Rua José 

Malachias, no Jardim São Francisco; 6. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando 

ao Executivo Municipal manutenção nas praças públicas da Cidade, 

principalmente, na iluminação e que sejam feitos projetos para o maior uso das 

comunidades; 7. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo 

Municipal estudos para a diminuição da velocidade de veículos na Rua Julio 

Frank; 8. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo Municipal para 

que, urgentemente, o atendimento do Posto de Saúde (UBS) da Vila 12 de 
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Setembro seja melhorado, com aumento de médicos e diminuição no tempo de 

espera nas consultas. Moções: 1. Do Sr. Luiz Carlos de Campos de Pesar pelo 

passamento da senhora Yolanda Chaparim Soares, ocorrido em 04 de setembro 

corrente, nesta Cidade; 2. Da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e 

Louvor a senhora Juliana Belinatti Menardo e ao Prefeito Gustavo Reis, pela 

inauguração do Setor de Proteção à Mulher de Jaguariúna; 3.  Do Sr. David 

Hilário Neto e Luiz Carlos de Campos de Repúdio contra ato do Presidente 

Michel Temer  com a edição Decreto que determina o fim da RENCA - 

Reserva Nacional de Cobre e Associados, prejudicando toda Floresta 

Amazônica;  4. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira de 

Congratulações e Louvor à Corporação da Guarda Municipal de Jaguariúna 

pela operação realizada nos dias 30 e 31 de agosto onde apreendeu cargas e 

caminhões de combustível roubados, que resultou na prisão dos suspeitos; 5. 

Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres, de Congratulações e Louvor 

ao Sr. Wagner Ferreira de Brito e aos demais funcionários do Jaguariúna 

Previdência, por conseguir ótimos resultados em momento de crise; 6. Do Sr. 

Walter Luis Tozzi de Camargo de congratulações e Louvor à Secretaria de 

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

Albaran dos Santos, pela realização do projeto “Piquenique Literário”, no 

Parque dos Lagos, em comemoração aos 63 anos de Jaguariúna; 7. Do Sr. 

Walter Luis Tozzi de Camargo de congratulações e Louvor aos participantes e 

realizadores do Evento da Secretaria Municipal de Educação, no Dia 7 de 

Setembro, onde aconteceu mais uma escola Amiga da Independência, realizada 

na E.M. Irineu Expedito Ferrari; 8. Do Sr. José Muniz 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; 9. Do 

Sr. Romilson Nascimento Silva e Afonso Lopes da Silva - Silva de 

congratulações e Louvor a todos os artesãos expositores da FEART – Feira de 

Artesanato de Jaguariúna, por comemorarem 12 anos de existência da feira, no 

último dia 17 de setembro. A seguir, foram lidas as ementas das seguintes 

correspondências de Diversos: 1. Comunicado Nº CM 085726/2017 do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos 

para o Município de Jaguariúna no valor de R$ 2.020,00; 2. Comunicado Nº 

CM 085727/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 8.400,00; 3. Comunicado Nº CM 085728/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 
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Município de Jaguariúna no valor de R$ 2.850,00; 4. Comunicado Nº CM 

085729/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 9.740,00; 5. Comunicado Nº CM 085730/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 4.990,00; 6. Comunicado Nº CM 

085731/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 9.580,00; 7. Comunicado Nº CM 085732/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 2.940,00; 8. Comunicado Nº CM 

085733/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 10.820,00; 9. Comunicado Nº CM 085734/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 4.230,00; 10. Comunicado Nº CM 

085735/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 4.670,00; 11. Comunicado Nº CM 085736/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 8.350,00; 12. Comunicado Nº CM 

085737/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 6.970,00; 13. Comunicado Nº CM 085738/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 2.010,00; 14. Comunicado Nº CM 

085739/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 1.370,00; 15. Comunicado Nº CM 085740/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 1.810,00; 16. Comunicado Nº CM 

085741/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 1.720,00; 17. Comunicado Nº CM 085742/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 1.280,00; 18. Comunicado Nº CM 

085743/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
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comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 1.190,00; 19. Comunicado Nº CM 085744/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 1.750,00; 20. Comunicado Nº CM 

085745/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 1.630,00; 21. Comunicado Nº CM 085746/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 1.510,00; 22. Comunicado Nº CM 

085747/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 1.380,00; 23. Comunicado Nº CM 085748/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 1.550,00; 24. Comunicado Nº CM 

085749/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 2.320,00; 25. Comunicado Nº CM 085750/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 1.270,00; 26. Comunicado Nº CM 

085751/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 810,00; 27. Comunicado Nº CM 085752/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 1.540,00; 28. Comunicado Nº CM 

085753/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 1.340,00; 29. Comunicado Nº CM 085754/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 2.640,00; 30. Comunicado Nº CM 

085755/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 2.080,00; 31. Comunicado Nº CM 085756/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 1.290,00; 32. Comunicado Nº CM 

085757/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 1.650,00; 33. Comunicado Nº CM 085758/2017 do Fundo Nacional de 
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Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 1.760,00; 34. Comunicado Nº CM 

085759/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 1.560,00; 35. Comunicado Nº CM 165643/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 500.931,50; 36. Comunicado do Fundo 

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

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

569.481,08. 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. 

José Muniz solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a demora 

dos exames de ressonância e de todos os exames que são feitos em outros 

municípios, em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 2. 

Requerimento do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo Municipal 

informar se estão sendo atendidas as vagas para deficientes estipuladas pela lei, 

no quadro do funcionalismo municipal, em votação, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade de votos; 3. Requerimento do Sr. Cristiano José Cecon solicitando 

ao Executivo Municipal informar sobre data para asfaltamento da Estrada do 

Japonês – Estrada Judite dos Santos Pinto , em votação, foi o mesmo aprovado 

por unanimidade de votos; 4. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres– 

Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o valor 

pago para cada artista que se apresentou no Parque Santa Maria, nas 

festividades em comemoração ao Aniversário da Cidade, neste ano de 2017, 

entre outras questões, em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de 

votos; 5. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres 
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solicitando ao Executivo Municipal informar qual o valor que a AGEMCAMP 

– Agência Metropolitana de Campinas repassou para o Município, referente ao 

evento: Revirada Cultural, entre outra questão, em votação, foi o mesmo 

aprovado por unanimidade de votos; 6. Moção do Sr. Luiz Carlos de Campos 

de Pesar pelo passamento da senhora Yolanda Chaparim Soares, ocorrido em 

04 de setembro corrente, nesta Cidade, em votação, foi a mesma aprovada por 

unanimidade de votos; 7. Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de 

congratulações e Louvor à senhora Juliana Belinatti Menardo e ao Prefeito 

Gustavo Reis, pela inauguração do Setor de Proteção à Mulher de Jaguariúna, 

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

David Hilário Neto e Luiz Carlos de Campos de Repúdio contra ato do 

Presidente Michel Temer  com a edição Decreto que determina o fim da 

RENCA - Reserva Nacional de Cobre e Associados, prejudicando toda Floresta 

Amazônica, em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; 9. 

Moção da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira de 

Congratulações e Louvor à Corporação da Guarda Municipal de Jaguariúna 

pela operação realizada nos dias 30 e 31 de agosto onde apreendeu cargas e 

caminhões de combustível roubados, que resultou na prisão dos suspeitos, em 

votação, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; 10. Moção do Sr. 

Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres, de Congratulações e Louvor ao Sr. 

Wagner Ferreira de Brito e aos demais funcionários do Jaguariúna Previdência, 

por conseguir ótimos resultados em momento de crise, em votação, foi a mesma 

aprovada por unanimidade de votos; 11. Moção do Sr. Walter Luis Tozzi de 

Camargo de congratulações e Louvor à Secretaria de Turismo e Cultura na 

pessoa de sua Secretária Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, pela 

realização do projeto “Piquenique Literário”, no Parque dos Lagos, em 

comemoração aos 63 anos de Jaguariúna, em votação, foi a mesma aprovada 

por unanimidade de votos; 12. Moção do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de 

congratulações e Louvor aos participantes e realizadores do Evento da 

Secretaria Municipal de Educação, no Dia 7 de Setembro, onde aconteceu mais 

uma escola Amiga da Independência, realizada na E.M. Irineu Expedito Ferrari, 

em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; 13. Moção do Sr. 

José Muniz 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, em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade de 

votos; 14. Moção do Sr. Romilson Nascimento Silva e Afonso Lopes da Silva - 

Silva de congratulações e Louvor a todos os artesãos expositores da FEART – 
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Feira de Artesanato de Jaguariúna, por comemorarem 12 anos de existência da 

feira, no último dia 17 de setembro, 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  seis minutos e cinquenta e 

cinco segundos, seguindo ordem de inscrição em livro, sem apartes conforme § 

3º do Art. 154 do R.I., versando sobre Temas Livres: pela ordem, tomou a 

palavra a Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana que cumprimentou a todos, aos 

companheiros de trabalho, aos componentes da Mesa, e comentou que iria falar 

sobre sua moção para a Guarda Municipal, e que foi apreendido um caminhão 

de combustível, dias trinta e trinta e um de agosto do corrente ano, e 

parabenizou à Guarda pelo serviço prestado à Comunidade, o esforço deles, os 

parabenizou, e que estava na Casa o Gonçalves e o Prates, e os parabenizou 

pelo trabalho deles, onde foi apreendido e que ela, sinceramente, ficou muito 

contente, e que esperava que a população valorizasse o trabalho deles, pois os 

Guardas arriscavam a vida deles para defender a população; disse ter ficado 

contente por ter passado aquela moção para ela e ali ela estava parabenizando, 

em nome do Althman, o Prates e o Gonçalves que estavam ali, a todos da 

Guarda Municipal, como o Comandante ali disse; entre outras coisas disse que 

ela agradecia de terem dado a oportunidade para ela, parabenizando a todos eles 

da Guarda pelo sucesso, pelo trabalho, e pela confiança que eles tinham e  a 

população de Jaguariúna  estava confiando e confiante no trabalho da Guarda; 

muito agradeceu; a seguir, tomou a palavra o Sr. José Muniz que cumprimentou 

a todos, dizendo de abrir a sua fala também parabenizando à Guarda que estava 

fazendo um belíssimo trabalho para a cidade, para a população, parabenizou a 

todos, e, em nome da Graça, agradeceu à Secretaria de Cultura, à Jéssica, à 

Juliana pela realização do Décimo Segundo Festival Gospel, o primeiro festival 

Gospel realizado na RED, foi uma bênção, foi uma maravilha, e elas estavam lá 

do início ao fim, e deixou a todos à vontade, e que isso foi gratificante para 

todos que estavam realizando o evento; disse, ainda, que não podia deixar de 

falar que no dia sete de setembro teve a inauguração da Escola Irineu, da 

quadra, e que seu filho estudava lá, do primeiro ano até aquele dia, e que fazia 

sete anos que ele estudava lá, e que sempre jogou futebol, gostava do esporte, e  

ele pedia, constantemente, a reforma da quadra, inclusive o Vereador Silva 

estava lá e falou que o neto dele também estudava lá, estava cobrando, e no dia 

sete, graças a Deus, foi inaugurada a quadra na Escola e foi entregue aos alunos 

lá de novo; comentou que o que lhe estava deixando feliz também, e que ele até 

falou, era que nas placas de inauguração, o Prefeito estava colocando o nome 
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dos Vereadores, estava lhe deixando contente, feliz, porque eles eram uma 

equipe e que ele achava que todos eles estavam juntos, trabalhando juntos e que 

isso era gratificante para eles, pelo menos para ele, e que era um pedido do seu 

filho, e ver o seu nome lá, para ele estava sendo muito gratificante, e que ele 

falou que iria continuar fazendo isso até o fim do mandato dele, e que para ele, 

Zé Muniz, era gratificante; a seguir, falou de uma indignação, e que, naquele 

dia esteve no Hospital Walter Ferrari, chegou lá por volta das treze horas, e 

tinha um amigo seu lá, que tinha chegado no Hospital às sete e quarenta da 

manhã, e que o nome dele era Carlos Daniel, e, simplesmente ele fazia 

tratamento com o Dr. Adilson, cardiologista, e nesta crise que eles estavam 

passando aí, ele precisava conseguir um emprego numa firma na cidade, e 

como ele fazia tratamento de arritmia, dava alterado os exames dele, quando ele 

passou nos exames da firma, deu uma alteração, e que ele precisava de uma 

declaração médica que ele fazia tratamento e que isso era resultado da 

medicação que ele tomava; disse que ele chegou lá às sete e quarenta, e que ele, 

Vereador, chegou lá por volta das treze horas, ele estava ali ainda esperando 

para pegar aquela declaração, e que ele passou para o Superintendente, falou 

com o Superintendente, o levou até o Superintendente, e que ele saiu de lá às 

dezesseis horas e não conseguiu pegar a declaração com o médico, e que era 

impressionante uma coisa dessas; disse que ele tinha falado com o 

Superintendente, falou da situação de seu amigo, e que nesta crise que estavam 

passando de falta de emprego, o cara perdeu o emprego dele, porque o médico, 

o Superintendente não conseguiu o aval do médico, que o médico fizesse a 

declaração do cara, e para ele, isso era uma indignação total, a pessoa não olhar 

o problema, não olhar o que o ser humano estava passando naquele momento, 

precisar um pai de família, nesta crise de falta de emprego, a pessoa, um 

Superintendente não ter autoridade ou sabia lá, ir pedir para o médico um favor 

de dar uma declaração para o cara, e que o cara dependia disso, inclusive, no 

dia seguinte, iria descer lá novamente, para perguntar para ele do por que não 

conseguir dar uma declaração para o rapaz, e que achava isso uma falta de 

respeito com um ser humano, e que eles que estavam empregos precisavam ver 

a situação do próximo, e que não estava fácil arrumar emprego, e que achava 

que dois, três minutos, no máximo, o médico levaria para estar dando a 

declaração para o rapaz, e que o rapaz ficou das sete e quarenta às dezesseis 

horas lá, sentado, e saiu sem a declaração dele; disse que ali ficava sua 

indignação com a Superintendência do “Walter Ferrari”; no dia seguinte estaria 

voltando lá, novamente, para pegar uma explicação dele, do porquê não 



Câmara Municipal de Jaguariúna 
Estado de São Paulo 

 

16 

 

conseguiu a declaração para o rapaz, e que achava que não custava nada terem 

dado a declaração para o rapaz, o cara ficou o dia inteiro lá, tentando um 

encaixe, e ele não precisava de um encaixe, precisava apenas de uma 

declaração, e que cinco minutos a mais, cinco minutos a menos para um 

médico, não iria fazer falta nenhuma no dia de trabalho dele; desejou boa noite 

a todos e agradeceu; a seguir, tomariam a palavra os Srs. Luiz Carlos de 

Campos, Rodrigo da Silva Blanco e Taís Camellini Esteves que a passaram; 

tomou a palavra o Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo que cumprimentou a 

todos, dizendo de iniciar sua fala apontando algumas moções significativas que 

estavam na pauta, naquele dia, principalmente, a que começou um setor de 

proteção à mulher a funcionar no Município de Jaguariúna e que era um marco 

significativo para uma sociedade, já que a violência contra a mulher vinha 

assolando muito a Comunidade, e hoje, combater esse tipo de atrocidade na 

sociedade era obrigação, e ter um setor especializado dirigido por uma mulher, 

por uma Delegada, tinha certeza que daria mais conforto e dignidade para quem 

necessitava desse trabalho; parabenizou à Cássia pela lembrança na moção e 

significativa ação da Polícia Civil de Jaguariúna junto com a Prefeitura; ainda 

com relação à Segurança Pública, a nobre Vereadora Inalda apresentou uma 

moção sobre a apreensão que foi feita sobre o veículo com combustível 

roubado pela Guarda Municipal; disse que falaram ali por várias vezes todo o 

trabalho que a Guarda Municipal vinha desenvolvendo em Jaguariúna e 

também em toda a região, e que exemplo disso foi o último encontro das 

Guardas, na quinta-feira anterior, de várias cidades da região, demonstrando 

claramente que a segurança pública nos municípios, passava, com toda a 

certeza, pelas mãos das guardas municipais, valor esse que estava sendo 

reconhecido cada vez mais na sociedade, cada vez mais para a legislação, 

dando um amparo e respaldo aos profissionais que atuavam nessa área,  e 

parabenizou a toda a Corporação de Jaguariúna por mais essa ação, dentre 

outras tantas que aconteceram ao longo daquele ano já; disse que ele 

apresentou, também, um moção sobre o “Piquenique Literário”, que foi um 

evento muito importante e bonito que desenvolvia o gosto pela leitura, leitura 

esta que, muitas vezes, ficava deixada de lado, já que a Internet, o celular, hoje, 

consumia o espaço do livro, e que incentivar a leitura era muito importante, e 

no evento que foi realizado no dia do Aniversário da Cidade, além de ser 

voltado ao desenvolvimento da leitura, também houve uma gincana de 

congraçamento entre as crianças, as famílias que estavam ali presentes, e com 

isso ele parabenizava ali a Secretaria de Turismo pela iniciativa; disse que outro 
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evento marcante que eles tiveram no aniversário da cidade, dia sete de 

setembro, revivendo os grandes desfiles, os grandes projetos de civismo que 

tinham nesta data, a inauguração da quadra da Escola do Irineu foi um ponto a 

ser exaltado ali, inclusive pelo Zé Muniz, muito importante, disse ao Zé, e que 

ele era professor de Educação Física, sabia o que era trabalhar no sol, e sabia o 

desgaste que as crianças sofriam fazendo aula no sol; disse que dar a condição 

devida ao profissional e aos alunos era muito importante e tinham outras para 

serem concluídas e tantas outras para conquistarem e que isso era fruto de todo 

um trabalho, de uma história que vinha vindo e que tinha terminado agora com 

o objeto; parabenizou a todos os envolvidos, indistintamente de período ou 

quem teve participação menor ou maior, e ali deixava seus parabéns à 

Secretaria da Educação pela iniciativa; disse que a última moção que 

encontrava ali, além de outras importantes, mas que lhe chamava a atenção, era 

os doze anos da FEART; disse que a FEART era um marco imaterial da cidade, 

porque era o fruto do esforço do trabalho de muitos artesãos que construíam o 

seu sustento e levavam o nome de Jaguariúna por toda a região, quiçá por todo 

o Brasil; disse que uma situação que o marcou muito, o deixou muito feliz, ao 

ver a segunda corrida turística de Jaguariúna sendo premiada com troféus feitos 

pela FEART, um trabalho artístico, maravilhoso, e ali ele deixava seus parabéns 

ao Sr. Artesão Duvaldo, que foi quem elaborou aquele projeto do troféu e a 

FEART, os doze anos dela foram de muitas conquistas, disse ao Duvaldo, mas 

que não parava por aí, a Stela era a Presidente da Associação, confirmou com a 

Stela, e que achava que tinha muito mais para ser conquistado; disse que a 

FEART precisava crescer, precisava expandir, ter condições melhores de 

trabalho, as barracas eram um início, mas um espaço mais adequado, era mais 

que importante e necessário para poder, realmente, levar com dignidade o 

trabalho deles a todos os visitantes, todos os turistas que frequentavam 

Jaguariúna, e parabenizou pelos doze anos e que aqueles doze se 

multiplicassem por muitos outros anos pela frente; ainda, falando sobre a 

Corrida Turística, parabenizou aos Organizadores do evento e que o esforço 

entre o Poder Público e a iniciativa privada, promoveu uma corrida 

maravilhosa, com mais de mil inscrições, isso, o que ele se lembrava, e que há 

mais de vinte anos ele atuava no Esporte, e que ele achava que foi o marco 

maior de uma corrida pedestre na cidade; disse se lembrar que elas se iniciaram 

com a POLJ, do saudoso Lebrão, que criava as corridas ali no entorno da igreja, 

na praça, e que no hoje ela já tomou tanta proporção nas corridas de pedestres 

que eles tinham uma corrida no Município com mais de mil inscrições, 
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referência para toda a região; parabenizou a todos os organizadores pelo 

sucesso, pela dedicação, e como profissional de Educação Física, dizia que uma 

das melhores organizações que ele já tinha visto em corridas de pedestre; disse 

que já tinha participado de algumas correndo e como profissional em muitas, e 

os parabenizou por todo o esforço que eles tiveram, e deixou seu parabéns ao 

João que transmitisse a todos os envolvidos da AACORUJA; a seguir, disse 

que iria falar um pouquinho só de Saúde, e que achava que seu tempo estava 

quase esgotando, ou já tinha esgotado, perguntou? E lhe foi informado que ele 

tinha trinta segundo; disse, então, que ele esteve na Secretaria de Saúde e 

conversou com o Jackson, e eles precisavam voltar aquele assunto na Casa, 

para cobrarem do Estado melhorias na questão das vagas das consultas, dos 

exames, das cirurgias, e que se eles não tivessem uma mobilização da Casa 

junto ao Governo do Estado, eles iriam continuar tendo problemas, porque o 

que ele recebeu de informação que as vagas eram muito poucas destinadas para 

a cidade, ora, duas, três, quatro por mês, e a fila passava de cento e oitenta 

pessoas aguardando esses procedimentos, e que se eles não se envolvessem 

nisso, disse aos Vereadores, era importante que a Comissão deles, disse à 

Cássia e ao David, eles fizessem um movimento na Casa, encaminhassem que 

fosse moção de apelo ao Secretário e ao Governador, mas esse assunto era 

muito sério, e que o Cristiano tinha levantado isso pela primeira vez, e ali ele 

comprava a ideia e defendia também, e disse para contarem com ele para 

estarem fazendo essa movimentação; agradeceu, desejando boa noite; em 

seguida, tomou a palavra o Sr. Afonso Lopes da Silva que cumprimentou a 

todos, dizendo que iria falar da moção que ele tinha apresentado em conjunto 

com o Romilson, que era a moção de congratulações aos doze anos da FEART, 

e que, na verdade, ele tinha a obrigação de estar vindo na tribuna, até porque ele 

tinha uma ligação muito grande com aquelas pessoas, e quando ele assumiu a 

Secretaria do Trabalho, ele sempre deu esse exemplo na Secretaria do Trabalho, 

porque foi um momento em que eles tiveram a oportunidade de ficar do lado da 

população, de ficar ao lado das pessoas e lá era um dos pilares da Secretaria, 

além da empregabilidade, da qualificação, era a questão do empreendedorismo, 

e que eles, na verdade, tinham que se qualificar, ou se preparar para trabalhar 

essa questão do empreendedorismo com pessoas que já trabalhavam isso na 

cidade, e as primeiras pessoas que eles procuraram, foi o pessoal da FEART, e 

que eles criaram lá o Espaço do Empreendedor, onde as pessoas iam lá, e eles 

davam todas as dicas de empreendedorismo, participando de feiras fora de 

Jaguariúna, ou feiras para qualificar essas pessoas, e que sempre incentivou 
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isso, e as pessoas decisivas desse trabalho foram, sem dúvida, o pessoal que 

hoje, participava da FEART; disse que outro trabalho também interessante que 

eles discutiram na época, e o pessoal da FEART estava presente na Casa e se 

lembrava, era a questão do trabalho deles, e que achava que não adiantava nada 

eles fazerem aquele trabalho, e que era importante, tudo bem eles trabalharem 

com a questão do Turismo, mas não adiantava ficarem confinados ali na 

FEART; disse que fizeram a Feira do Empreendedor, era uma feira mensal, 

onde os produtos dessas pessoas, o artesanato, eles tinham a oportunidade de 

expor para Jaguariúna; disse que toda Jaguariúna, naquele momento, ele achava 

que teve a chance ou teve a oportunidade de estar conhecendo o trabalho do 

pessoal que participava da FEART; disse que essas eram as razões que ele se 

sentia na obrigação, em conjunto com o Presidente da Casa, que era o 

Romilson, de estar apresentando aquela moção, e como não foi feita a leitura, 

ele pediu licença aos Colegas para que ele pudesse ler ali a moção: “A FEART 

- Feira de Arte e Artesanato, comemorou 12 anos de existência, no domingo, 

17, no Centro Cultural de Jaguariúna, ao lado do prédio da antiga e charmosa 

estação de trem e pode ser visitada aos finais de semana e aos feriados, sendo 

uma opção de compras e lazer para os todos turistas e moradores de Jaguariúna, 

que encontram nela, produtos variados, desde caixas decoradas, crochê, 

brinquedos, camisetas estampadas, canecas personalizadas, chinelos 

customizados, decoupagem até doces e salgados, além de uma área destinada à 

gastronomia. Atualmente a FEART conta com 30 artesãos e funciona aos 

sábados, das 9h às 15h, enquanto aos domingos e feriados funciona das 9h às 

17h. A programação festiva contou com distribuição de pipoca, salgadinhos, 

bolo e refrigerantes, além das presenças dos artesãos, familiares, representantes 

da Prefeitura e desta Casa de Leis, e membros da comunidade. A alegria e a 

união dos expositores da FEART são os elementos básicos para fazer daquela 

feira além de um espaço de vendas, um ambiente onde todos se ajudam e se 

comportam com membros de uma mesma família. É gratificante saber que a 

FEART completa 12 anos em nossa cidade. Desta forma, apresento à Mesa, 

(apresentamos à Mesa, pois era ele e o Romilson) depois de ouvir os pares e 

dispensar as formalidades legais, Moção de Congratulações e Louvor a todos os 

artesãos expositores da FEART – Feira de Artesanato de Jaguariúna, por 

comemorarem 12 anos de existência da feira, no último dia 17 de setembro. 

Havendo aprovação desta Moção seja a mesma encaminhada aos senhores 

Duvaldo Manoel de Jesus, Presidente da Associação Jaguari de Artesãos e Arte, 

e Stela Goliaff Rodrigues, Coordenadora da FEART, na Rua Jacinto Fávero, 
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194 – Jd. Pinheiros, que na certa irão transmitir nossas congratulações a todos 

os artesãos, que há 12 anos fazem aquela feira acontecer semanalmente, com 

toda graça e sutileza. Secretaria da Câmara Municipal, 18 de setembro de 

2017.” Disse que era isso, e que aquela era a moção que ele apresentou e como 

ele disse, ele tinha a obrigação de estar vindo ali e conversar com eles sobre a 

questão da FEART, dos artesãos, tão decisivos nesta questão do 

empreendedorismo na cidade; agradeceu, dispensou um abraço a todos, e 

desejou boa noite; a seguir, tomou a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Neto que 

cumprimentou a todos, em especial ao ex Colega, Sérgio Bergamasco, 

Vereador da Casa, e que não sabia se tinha outro Vereador ali, mas ele só tinha 

visto o Sérgio, e que falando ele iria lembrar; a seguir disse que ele gostaria, na 

sua fala, e não teve a oportunidade na semana anterior pelo fato de terem o 

feriado justamente no dia doze, que era o feriado da cidade, enaltecer os 

sessenta e três anos da querida cidade de Jaguariúna, que se fez no último dia 

doze passado, juntamente com a Festa da Padroeira da cidade, a Santa Maria, e 

para ele era um motivo de muita honra e orgulho estar ali por vinte e um anos 

como Vereador da Casa, e, em cada conquista, cada mês de setembro poder vir 

ali e entregar à população, não só obras, mas projetos de vida, que ao longo do 

tempo foram apresentados, e aí iam ganhando vulto e volume, e graças à 

lembrança de vários Vereadores na Casa, eles estavam ali enaltecendo várias 

entidades, enfim, que ao longo do mês de setembro fizeram aniversário, em 

virtude de se tornar uma rotina na cidade, no mês de setembro eles fazerem as 

maiores ou as inaugurações que a população tanto almejava ao longo dos 

últimos anos; disse que se naquele último ano, ou naquele ano, principalmente, 

também, eles não tiveram muita coisa, grandes obras, e que ele sabia que 

tinham sido anos difíceis, mas o povo de Jaguariúna tinha que comemorar 

muito, porque essas pequenas obras, realmente, demonstravam o carinho e a 

continuidade de pequenas obras que foram conseguidas ao longo do tempo e 

que estavam culminando e como o próprio Waltinho disse, agora, nesse último 

mês de setembro, um trabalho, realmente, de esforço de todo mundo que esteve 

à frente ali do Legislativo e do Executivo, também; disse que era bom eles 

estarem enaltecendo, realmente, pequenos frutos que deram certo na cidade, e 

que dizia pequenos porque, se pensar que o pessoal que trabalhava na FEART, 

que há doze anos com toda a dificuldade que tinha, e como começou naquela 

época, e que ele se lembrava que o carro forte, naquela época, para levar a 

FEART era a Maria Fumaça e que foi uma obra que trouxe muita discussão na 

cidade, mas que uma pequena porção da cidade se beneficiou com isso, e que 
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eles sabiam que o Turismo, o que envolvia hoje, no município de Jaguariúna e 

o que trazia, principalmente, àquelas pessoas que eram beneficiadas, e estavam 

na Casa o Duvaldo e a Stela que eram batalhadores, e que eles sabiam que eles 

almejavam, realmente, por um espaço maior, mas se hoje eles podiam dar 

aquele espaço para essas pessoas, ele tinha certeza que era um pouco que para 

eles era muito e que ele achava que, realmente, eles tinham que enaltecer isso; 

disse que a situação não estava difícil no País inteiro e que sabiam muito bem 

disso, e tinham casos aí, que dava até tristeza de se falar, mas ele voltava a 

dizer, da cidade de Jaguariúna eles tinham que se orgulhar, de tudo aquilo que 

eles propuseram à população, e que ele estava ali havia vinte e um anos, era 

nascido e criado em Jaguariúna havia cinquenta anos e ele voltava a dizer que 

ele era bairrista, defendia sua cidade, torcia por ela, e cada conquista, fosse ela 

um ponto de ônibus ou uma lombada, ele ficava feliz, porque ele sabia que era 

feito com muita dificuldade, ainda mais eles que eram legisladores, sabiam das 

dificuldades, principalmente, do recurso; comentou que ele podia dizer que a 

cidade de Jaguariúna, devagarzinho ela iria alcançar os glamoures de outrora, e 

que dizia isso porque a cidade tinha se recuperado, novamente, 

financeiramente, e que muitos podiam até falar que não, mas os índices do 

município estavam aumentando; o orçamento do ano anterior para esse, 

aumentou em trinta por cento, só em arrecadação de ICMS, frutos das empresas 

que tinham se instalado no Município nos últimos tempos, iria aumentar ainda 

mais assim que a SKY efetivamente iniciasse suas atividades, já iniciou, mas 

trouxeram o ICMS Cidade, e que a Cidade iria voltar a arrecadar muito e aí sim 

propor obras de grande vulto; disse que a cidade hoje, estava totalmente, 

preparada, ainda mais, para o crescimento, fosse na área de saneamento, na área 

de limpeza pública, na área de mobilidade urbana, eles tinham muito à frente 

das outras cidades, e sabiam que tinham muito que conquistar e muito que 

fazer, mas estava à frente de muitas outras cidades; disse que tinha saído 

recentemente na EPTV um índice de limpeza pública e Jaguariúna ficou entre a 

quarta cidade, e que era para verem as dificuldades que ainda tinham por aí, 

mas com toda a dificuldade de Jaguariúna estavam conseguindo dar um serviço 

a contento à população e que era isso que queria dizer, e, que às vezes, quando 

ele via falar, disse ao Zé, de um problema com o Hospital, ele ficava chateado, 

porque ele sabia que não era a entidade Hospital que, talvez proporcionou algo, 

ou não conseguiu atender o munícipe, dever ser algum ser humano atrás ali que 

não estava fazendo a máquina girar, e que eles sabiam que tinham que tomar 

cuidado com isso, porque o Hospital de Jaguariúna, realmente, prestava um 
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serviço muito bom para a população, e que não se imaginava a quantidade de 

pessoas que passavam lá diariamente, mensalmente, anualmente, era enorme, e 

reclamações iriam ter mesmo, mas eles que conheciam, sabiam  das pessoas 

que estavam à frente, trabalhando lá, eles tinham que, realmente, dar esse 

suporte para que elas pudessem desempenhar o papel, ainda mais e melhor para 

a cidade; disse que ele gostaria, nesses sessenta e três anos da querida 

Jaguariúna, agradecer, agradecer a oportunidade que a população lhe deu ao 

longo desse tempo de vinte e um anos na Casa, estar decidindo o futuro da 

cidade e que ele tinha certeza que eles decidiam muito bem, encaminhavam a 

cidade muito bem, tinham muito ainda que preparar,  para que a cidade 

crescesse ainda, mas ele ficava orgulhoso e para ele era uma honra indescritível 

ser Vereador mais uma vez da sua querida cidade de Jaguariúna; a parabenizou, 

desejando que ela fosse pujante, cada vez crescesse mais, e desse oportunidade 

a todos que ali buscavam uma melhoria para sua vida no emprego, na Saúde, na 

Educação, e que sabia que Jaguariúna tinha a dar, e que só não podiam divulgar 

muito porque eles não iriam conseguir suportar, mas eles queriam manter a 

qualidade de vida que todo mundo ali sabia que tinha e esperava que ela 

continuasse proporcionando isso por muitos e muitos anos; parabenizou 

Jaguariúna, parabenizou aos Vereadores, às pessoas que estavam à frente do 

Executivo, e todo mundo que fazia da cidade uma cidade cada vez melhor; 

agradeceu; a seguir, tomou a palavra o Sr. Ângelo Roberto Torres que 

cumprimentou a todos, agradecendo pela presença de cada um, e disse também 

de deixar seus parabéns à bonita cidade de Jaguariúna, “Bonita por Natureza”, 

pelos seus sessenta e três anos e pediu que a intercessora Santa Maria, a 

padroeira do Município, pudesse interceder pela cidade, e pudesse cada vez 

crescer pelo caminho do bem e melhor; enalteceu seus parabéns à Guarda 

Municipal, também, e às palavras dos nobres Pares que ali passaram, o  

Gonçalves, o Prates, desejou sucesso ao trabalho deles, e esperava que o 

reconhecimento deles, e que a Casa sempre fazia, mas que pudesse vir o 

reconhecimento melhor nas questões de trabalho, nas questões da defesa, 

enfim, porque eles arriscavam a vida deles para salvar a de todos, e parabenizou 

a todos, e que não podia falar por todos, mas falava por ele, e que na Casa 

poderiam contar com o apoio dele a todos os guardas; parabenizou, também, ao 

pessoal da corrida, e que esteve com o Waltinho lá no Tanquinho, e o Waltinho 

todo contente, emocionado, também, e lhe disse: “Neguita, como foi bonita 

essa corrida!” e que deu até  um puxão de orelha, e que falou, que não tinha 

nenhum Vereador com ele, lá, e que ele tinha dado troféu pra todo mundo, e 
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disse ao Waltinho que eles estavam bem representados, e queria ali aproveitar, 

também, para falar do Hospital, e que ele estava no Hospital com a sua mãe, 

desde às oito da manhã, e viu o movimento do pessoal, e que foi muito bacana, 

foi sucesso; parabenizou a todos os envolvidos, parabenizou ao João, e que era 

um trabalho bacana; a seguir, comentou sobre o Hospital, e como o Fred tinha 

falado ali, tinha-se os altos e baixos, e que viam a Região deles, a Região 

Metropolitana de Campinas, o Estado, o País, a Saúde, o descaso que era, o 

desleixo que era, a judiação que era a quem precisava, mas o Hospital era cem 

por cento? Disse que não era, e que sabiam disso, mas sabiam, também, que 

eles estavam um pouco melhor que os outros aí, e isso ele tinha certeza, e que 

ele passou a manhã inteira do domingo lá, chegou lá às oito e saiu de lá ao meio 

dia, com sua mãe, foi bem atendida, e que ficava ali indignado, também, como 

o nobre colega José Muniz falou, as palavras dele e disse para verem bem, que 

sua mãe passou por um atendimento, por todo o procedimento do Hospital, a 

triagem, foi para o médico, e tal, tinha todo aquele processo, mas agora uma 

simples declaração demorar todo esse tempo, aí ficava difícil, disse ao 

Vereador, e que ele tinha o seu apoio; comentou, também, sobre os exames, e 

que tinham visto recentemente os informativos de aniversário da cidade, 

exames, remédios, tudo zerado, e que não era isso que estava acontecendo, 

tinha remédio faltando ainda, tinham exames sendo esperados ainda, inclusive 

naquele dia ele recebeu uma ligação de uma pessoa que conseguiu depois de 

dois anos e meio marcar uma ressonância, e que era por aí, e como o Waltinho 

tinha dito, o movimento, eles precisavam fazer mesmo, tinham que 

desenvolver, tinham que envolver os deputados porque o ano que viria estava 

aí, eleição, e eles viriam pedir os votos, e que eles tinham que envolvê-los e que 

era a época que eles tinham que vestir as camisas com os municípios, com as 

cidades, e que ele acreditava que tinha Deputados bons envolvidos com 

Jaguariúna e que dava para eles desenvolverem um bom trabalho para ser feito 

para a Saúde da cidade; a seguir, comentou que fez uma moção ao Wagner 

Brito e toda a equipe do Jaguar Prev que, com toda crise financeira que o País 

atravessava, com todo o processo financeiro, e eles conseguiram elevar lá o 

saldo do Jaguar Prev, e se não lhe falhava a memória, de três vírgula oito para 

quatro vírgula um, aumentando aí a arrecadação e aumento para o JaguarPrev e 

que ficava aí a sua homenagem, seus agradecimentos, e que o Waltinho iria 

apresentar, também, uma moção para a próxima sessão, confirmou com o 

Waltinho, sobre o Tanquinho, e parabenizou o pessoal da festa de Santa Cruz, 

cinquenta anos daquela comunidade, uma festa bonita, uma festa bacana, que 
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encerrou com o show de “Craveiro e Cravinho”, um evento feito pela rádio 

“Terra FM”, com seus amigos Paulo Fernandes e o Pedro de Alcântara, que foi 

uma festa maravilhosa, e ajudou muito àquela comunidade, pois como se 

tratava de um lugar afastado, de difícil acesso, sem muitas condições de acesso 

ao pessoal, mas mesmo assim foi um sucesso, foi uma festa bonita, uma festa 

bacana; parabenizou a todos, dispensou um abraço, e agradeceu a todos, 

desejando uma boa semana a todos, e que ficassem com Deus, pois ele estava 

com Ele; a  seguir, tomou a palavra a Sra. Cássia Murer Montagner que 

cumprimentou a todos, à Equipe que tanto os ajudava ali, Alzira, Dani, e todo o 

pessoal, e que ajudava ali na Sessão e os ajudava muito, também, nos 

bastidores, no dia a dia, e cumprimentou ao Sr. Presidente, à Mesa, aos 

Senhores Vereadores, e disse que queria começar parabenizando todas as 

moções, também, porque ela percebia que os Vereadores estavam interagindo 

com a cidade quando eles traziam essas moções, reconhecendo pessoas, 

reconhecendo atividades, e que achava isso muito bom, e, em especial ao 

Vereador Waltinho que explicou muito bem todas as moções e elogiou muito 

bem e deu a elas o destaque e a dignidade, e que ela nem iria tentar repetir 

porque ela achava que os outros Vereadores e ele, em especial, tocou muito 

bem todas elas; parabenizou à FEART, que ela achava que, realmente, fazia um 

trabalho que representava a cidade para o turista e que ela achava isso muito 

bonito, e que ela iria falar algumas coisas que não foram ditas, que era nesse 

momento, e infelizmente eles não puderam participar, porque eles estavam ali, 

estava acontecendo uma peça de teatro promovida numa parceria da Secretaria 

de Cultura com a APAE, e que os alunos da APAE estavam representando “O 

Mágico de Oz”, e que ela achava isso uma iniciativa muito interessante, e que 

ela esperava que o Teatro estivesse cheio naquele momento e já parabenizando 

a Secretaria por essa união com a APAE, e que ela esteve lá e viu a alegria 

deles de poderem fazer  isso; disse que proporcionar esse tipo de evento, tinha 

que acontecer cada vez mais, e que estava, realmente, de parabéns a Prefeitura e 

a Secretaria por fazer isso; falou, ainda, sobre a questão da EPTV, que o Fred 

tocou, e o que representava ali parecia que era a sensibilidade da população 

com relação à limpeza, e que ficava feliz de ver que a população estava 

satisfeita, e que sabiam que precisava sempre e também passava pela Educação, 

e disse ao Fred que eles sabiam que a população, às vezes, sujava onde não 

devia, depositava lixo também onde não devia, e, às vezes, o Poder Público 

tinha dificuldade, também, de fiscalizar e controlar, mas de toda maneira viam 

um esforço, as equipes, e que ela queria até falar do Paulão e do Lucas que eles 
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viam trabalhando muito, juntos, o Paulão, em especial, trabalhando junto com o 

pessoal dele; comentou que ela esteve na fazenda da Barra um tempo atrás, e 

ela percebeu a alegria com que o grupo trabalhava, com pouco material, e aí 

eles percebiam, às vezes, disse à Vereadora Inalda, que não era dinheiro só, e 

claro que se eles tivessem um rio de dinheiro, seria muito fácil manter tudo 

limpo, tudo bonito, mas como não era essa a realidade, eles viam que, com 

poucos recursos, com pouco equipamentos, mesmo assim dava para fazer, e, 

principalmente, quando a equipe trabalhava motivada que era o que ela achava 

que estava acontecendo; disse que no dia anterior tinham participado da 

inauguração lá da Estação de Esgoto da Capela Santo Antonio, era uma coisa 

que eles ficavam contentes, que era mais um bairro que era atendido pelo 

esgoto e que o sonho deles era ver Jaguariúna inteirinha atendida pelo esgoto, e 

esgoto tratado, esse era o sonho deles, mas no dia anterior eles viram mais um 

passo nessa direção, e que eles ficavam felizes; e por último, falou da 

inauguração do Setor de Proteção à Mulher, que eles participaram na semana 

anterior, com a Delegada Juliana que eles já homenagearam ali, por ser a 

primeira mulher titular no cargo de delegada na Delegacia de Jaguariúna, o que 

dava para elas, mulheres, orgulho e esperança, no sentido de que, 

principalmente, hoje em dia, que eles estavam percebendo tantos retrocessos, 

retrocessos na questão da homossexualidade, retrocesso na questão da mulher, e 

que esse tipo de coisa... retrocesso na liberdade das escolas, e que vinham 

percebendo esse movimento, e que, quando eles percebiam que era a delegada 

aqui, e trabalhando dessa maneira, eles ficavam orgulhosos e esperançosos, 

especialmente, nesta questão da proteção à mulher que como o Waltinho falou 

muito bem, ainda a mulher, no mundo e no Brasil e em Jaguariúna, ainda sofria 

muita violência, ela sofria muita discriminação, e para eles combaterem isso, 

infelizmente, às vezes, eles precisavam de um poder de polícia, mas tinha que 

ter, mas quando a mulher chegava, muitas vezes na delegacia, e ela não era 

devidamente acolhida, era mais outra violência que ela sofria, e ela ia lá 

reclamar daquela questão, ela ia tentar denunciar, ela ia tentar uma proteção, e 

ela não era acolhida da maneira devida, a coisa não acontecia, daí ela não ia 

mais, ou ela sofria mais essa outra violência; disse que estava de parabéns 

aquela iniciativa, embora não fosse uma Delegacia da Mulher, era um setor, 

onde a mulher iria poder fazer suas denúncias, e ser atendida por outras 

mulheres que já eram treinadas para ter a sensibilidade para isso; desejou boa 

noite e agradeceu; a seguir, tomou a palavra o Sr. Cristiano José Cecon que 

cumprimentou a todos, agradecendo ao senhor Presidente por ter facilitado 
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como usar o carro, desburocratizando o uso do carro, e disse que na segunda-

feira ele foi até o Deputado Chico Sardelli, em Americana, com o Wilson 

Mellilo, fazer o pedido da Van da Equoterapia, e que naquele dia, durante a 

tarde, entregou o material  contra o uso do cerol nas escolas, e que ele foi até a 

Casa do Adolescente, e isso que era dia do seu aniversário, e que ele passou em 

frente da casa de sua mãe, louco para parar, e disse: “Não, não vou parar, não!”, 

e que era o carro que não era dele, seu assessor com fome, e que disse, que não, 

não podia parar com aquele carro,  porque ele achava que o carro deles, para 

coisa dele ele usava o carro dele, se tiveram excessos, diziam, que fossem 

investigados, diziam que tiveram excessos em outras gestões com o uso do 

carro, que fossem investigados, e que eles não fossem punidos, e dificultado o 

trabalho deles, que já foram concertados; disse que foi até a Casa do 

Adolescente, porque ia estrear o “Policial Amigo”, sem custo nenhum para a 

Prefeitura, pois a Polícia, a Guarda Municipal destinaram o professor, a 

Secretaria de Esportes, o Rafael, destinou os tatames, e que ele foi buscar uma 

receita de uma senhora em caso terminal no Nassif, também, para ajudá-la no 

medicamento, e uma reunião no Detransp, sobre as faixas elevadas, o começo 

da construção dessas faixas, e que ele achava que se ele tivesse de usar o seu 

carro, seu carro ficou com sua mulher, ou ele poderia ter ficado no ar 

condicionado, que era muito mais fácil no dia de seu aniversário, mas, graças a 

Deus foi concertado, agradeceu pela eficácia, e desejou boa noite a todos e que 

ficassem com Deus; a seguir, tomou a palavra o Sr. David Hilário Neto  que 

cumprimentou a todos, iniciando sua fala parabenizando à FEART, era uma 

entidade maravilhosa, e que nos últimos quatro anos pôde acompanhar bem de 

perto, todo o desenvolvimento dela, o amor dessas pessoas que trabalhavam lá, 

e o quanto faziam para aquilo ficar em pé, firme e forte, e com perspectivas de 

crescimento sempre; inclusive a Casa tinha que se unir ainda mais para ajudá-

los, porque eles viam a necessidade que acontecia lá, muitas vezes até para 

limpar o bueiro levava meses um atendimento; diante de manifestação no 

Plenário, disse que veio um furacão havia um mês, um mês e meio atrás, levou 

todas as barracas embora, e que foi um problema sério, mas mesmo assim as 

pessoas estavam lá firme e fortes e determinadas a desenvolver o turismo na 

cidade, o atendimento sempre de primeira classe a todos os turistas e à 

população local;disse que investir na FEART, com certeza, era investir no 

Turismo de Jaguariúna e iriam sempre ter o apoio da Casa, podiam ter certeza, 

e parabenizou à FEART pelos doze anos; sobre a Guarda Municipal, 

parabenizou aos Guardas pelo trabalho que vinha desenvolvendo durante todo o 
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ano, e que ele ficou bem contente quando ele viu no jornal que iria ter concurso 

público para a Guarda Municipal, estava precisando mesmo, o número de 

habitantes da cidade aumentou bastante e estava com o mesmo efetivo desde a 

formação da Guarda, e que isso se concretizasse, e com certeza iria ter o apoio 

da Casa para ampliar o quadro de funcionários da Guarda, que era necessário 

urgentemente, e que podia contar com a Casa, tinha certeza disso; disse que 

tinha feito uma moção sobre a RENCA, que o Presidente do Brasil resolveu 

liberar a extração de minérios na Amazônia, e que agora ele tinha voltado atrás, 

mas estava nessa indecisão e que se eles não ficassem espertos, com mais essa 

denúncia contra ele, ele liberaria de vez; disse que fez uma moção juntamente 

com o Bozó, mas deixava disponível para todos os Vereadores assinarem, os 

que quisessem assinar, porque quanto mais engrossassem isso, para eles 

conseguirem combater o que eles estavam fazendo com a Amazônia era muito  

importante; disse que um assunto bem comentado nas últimas semanas foi a 

Zona Azul na cidade e que na Casa todos os Vereadores receberam 

reclamações, e que todos sabiam da importância da Zona Azul e da necessidade 

dela para eles conseguirem ter vagas no centro da cidade, e isso era 

indiscutível, mas o problema estava sendo o formato, as pessoas não estavam 

conseguindo entender, o que podia, o que não podia, o que gerava multa, o que 

não gerava multa, e que a Casa estava precisando esclarecimento urgente, e que 

o Vereador Neguita o comunicou que iria haver uma reunião na Casa, às 

dezoito horas, na quinta-feira, e que toda população estava convidada, e 

confirmou com o Vereador, que ela estava convidada a estar presente, e 

entender um pouco mais desse processo da Zona Azul, e conseguir adequar da 

melhor maneira para toda a população; disse, a seguir, que na última reunião de 

Comissões que teve na Casa, na quarta-feira, e que ele queria agradecer ao 

Waltinho pela abertura, ele trouxe o Antenor, na Câmara, ele era deficiente 

visual, e que ele veio com a Sky para Jaguariúna, estava na cidade havia alguns 

meses, e o que foi discutido na Casa era que ele chegou aqui e teve algumas 

dificuldades na questão sobre a mobilidade urbana e que ele, Davi, justamente, 

com o Vereador Bozó, fizeram uma indicação, e confirmou se estava correto 

com o Vereador, com o Presidente, e que iriam colocar para discussão na 

próxima sessão, para poder discutir um pouco mais sobre mobilidade urbana na 

cidade, e que o próprio centro hoje eram árvores no meio da calçada, e que era 

uma questão que atrapalhava até quem tinha deficiência e até mesmo o próprio 

pedestre que não tinha deficiência alguma também, sofria muito com tudo isso, 

e disse de levantarem tal discussão na Casa para conseguirem desenvolver uma 
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conversa salutar com o Executivo e conseguir resolver esses problemas; a 

seguir, parabenizou à corrida, a toda Equipe da AACORUJA, o João que estava 

ali presente, todos os representantes, foi um evento, realmente, maravilhoso, ele 

não estava presente, mas diversos amigos participaram, e que ele acompanhou 

muitas fotos, pois ele estava de viagem, e que eles estavam de parabéns pela 

organização do evento e pela dedicação com o esporte da cidade, estavam todos 

de parabéns; para finalizar, parabenizou ao Vereador Cristiano Cecon, primeiro 

aniversário nesta Casa, que Deus o iluminasse, o acompanhasse, e que a Casa 

estava de braços abertos sempre, e o parabenizou pelo trabalho que o mesmo 

realizava; muito agradeceu, desejando boa noite a todos; a seguir, tomou a 

palavra o Sr. Romilson Nascimento Silva que, primeiramente passou a 

presidência dos trabalhos da Mesa para o Sr. Vice Presidente, Afonso Lopes da 

Silva; na tribuna, cumprimentou a todos, às autoridades presentes, ao ex 

Vereador Sérgio Bergamasco, lhes prestigiando ali naquele evento, os parceiros 

da GM, em nome do inspetor Gonçalves e do inspetor Prates, ele 

cumprimentava a todos, e os parabenizou mais uma vez pelo trabalho que 

vinham fazendo, frente ao Município; a seguir, disse que queria pegar o ganho 

do Vereador David e falar em relação à Zona Azul, e que ele propôs, tomou a 

liberdade de pedir para os membros da Comissão de Transportes para estarem 

fazendo uma reunião, estarem trazendo o pessoal da Zona Azul, o Diretor de 

Trânsito, o Josino, e trazer a população na Casa, para entender, pois a Zona 

Azul estava um pouco confusa, e que estavam tendo algumas reuniões em 

paralelo dos Vereadores com a Zona Azul, e como ele sempre falava, ele queria 

transparência na Casa, e queria trazer a população para vir na Câmara e 

entender, realmente, a Zona Azul, e eles estando no mandato deles de 

Vereadores, poderem pedir algumas mudanças, principalmente, em relação à 

tolerância que não ficou bem entendido; voltou a repetir, que a Câmara era uma 

Câmara transparente, e ele, como Presidente, queria transparência em todos os 

atos, enquanto ele estivesse como Presidente e ser coerente em seu mandato, e 

que o compromisso maior deles era com a população, e a população tinha que 

entender o que ela estava pagando, que imposto ela estava pagando, tal serviço 

que ela estava pagando tinha que ser bem prestado e com respeito; deixou, 

então, o convite a toda a população para na quinta-feira, às dezoito horas, na 

Casa, estarem participando da reunião, onde eles iriam esclarecer, sobre a Zona 

Azul e esses valores que estavam sendo cobrados, que a população não estava 

entendendo; frisou, dizendo que era interessante, os Vereadores estarem todos 

envolvidos nisso, querendo entender, mas ele, sinceramente, não achava que 
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ficava legal fazer uma reunião só com os Vereadores e que ele não iria 

conseguir de casa, em casa, falar com todos os moradores como era, ele não iria 

conseguir, ficar em rede social, então, ele preferia estarem abrindo esse leque, 

estarem mostrando a transparência deles, sempre da Casa, e trazer a população 

e todo mundo entendia de uma vez só; a seguir, parabenizou seu Colega 

Vereador de PV, Cristiano Cecon, confirmou com o Cris, pelos seus quarenta e 

cinco anos, e perguntou ao Vereador se podia falar, se não tinha problema, e 

parabenizou seu amigo pelos quarenta e cinco anos, desejando muita saúde, 

sucesso, e que o mandato dele fosse próspero, que o Vereador Cristiano vinha 

fazendo um ótimo trabalho, e que ele continuasse, pois a população precisava; 

disse, ainda, ao Cris, que ele comentou do carro, e que ele, Romilson, queria 

deixar claro que a estrutura da Câmara era para os Vereadores  e para a Casa, e 

que ele adotou, desde o seu mandato passado, ele não pegava o carro da 

Câmara dentro de Jaguariúna, e que, de repente, podia ser uma bobeira dele, o 

veículo era para ser usado para o mandato, mas ele não usava, era coisa dele, e 

que achava que os Vereadores estavam certos, tinha mais era que usar, e que ele 

estava pagando gasolina do seu bolso, mas tudo bem, era coisa sua e não estava 

induzindo ninguém a fazê-lo, pelo contrário, que a estrutura era para ser usada, 

mas como era uma coisa que ele começou lá em dois mil e treze, ele não usava 

o carro dentro de Jaguariúna, só quando ele saía fora de Jaguariúna, mas aí o 

salário era muito pouco e ele não aguentava ir para São Paulo com seu carro, 

não, com pedágio e tudo, mas em Jaguariúna, ele andava com o dele, mas a 

estrutura estava aí, disse ao Cris, para usar, os carros eram deles, toda a 

estrutura, não era nada do Presidente, e que o Presidente não tinha vaidade 

nenhuma, a estrutura era para os Vereadores; disse que estava à disposição, e 

contassem sempre com ele; a seguir, parabenizou a todos os eventos que 

aconteceram no Município, o último, a corrida da AACORUJA, e que ficou 

com vontade de ir, mas deu preguiça e ele não foi, e parabenizou a todos, e 

entre risos, disse que gostava de correr, mas, infelizmente, ele não conseguiu ir; 

parabenizou, também, ao Duvaldo, à Dona Stela, pelos doze anos da FEART, e 

que teve o prazer de, juntamente, com o Colega Vereador Silva, de estar indo 

na FEART, gostou muito do ambiente, um pessoal muito unido, confirmou com 

o Sr. Duvaldo, uma equipe muito bacana, e como o Waltinho falou, confirmou 

com ele, que eles torciam que crescesse, confirmou com o Sr. Duvaldo, e 

triplicasse esse aniversário, que eles tivessem uma feira maior, mais atrativa, e 

que a cidade era bem turística e tendia a crescer; parabenizou, ainda, à Cidade, 

pelos sessenta e três anos e que ele, como sempre falava, tinha um sentimento 
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muito grande e de gratidão pela cidade, que o recebeu muito bem, e ele, como 

um bom baiano estava ali havia vinte e três anos, e que ele era muito grato à 

cidade, e ele costumava falar sempre, e que se tinha caráter pessoal, patrimônio, 

isso era seu, ninguém iria parabenizá-lo, porque se tinha um carro e duas motos, 

mas agora, o reconhecimento era como pessoa, por  suas ações, o que se fazia 

como cidadão, o que se fazia com respeito, se conquistava, e se não 

conquistasse, não adiantava, então, disse que era muito grato à cidade, amava a 

cidade, era sua segunda casa, e ele só tinha agradecer pelas oportunidade que 

ele tinha até aquele dia; falou, ainda sobre as obras, e que o Fred tinha falado 

uma coisa interessante, e que ele tinha tido o prazer de ir, no dia anterior, de ir 

na inauguração da Estação elevatória da Capela de Santo Antonio, e que eles, 

no mandato passado tinham cobrado bastante, tinha feito alguns requerimentos, 

cobrando o prazo da construção, valores, tudo, mas como o Fred tinha falado, 

vinha vindo e era gratificante eles verem as coisas acontecendo no Município, 

caminhando, a cidade de Jaguariúna era uma cidade próspera, como ele tinha 

dito, e que eles estavam numa crise ampla a nível nacional, mas a cidade de 

Jaguariúna era abençoada por Deus que crescia, a arrecadação aumentava, 

tinham alguns problemas de emprego, mas sabiam que estava melhorando, 

porque a mãozinha de Deus estava na cidade; destacou, ainda, o nome do 

empresário, empreendedor no Município, João Rodrigues dos Santos, muito 

atuante no Município, gostava de política, estava sempre acompanhando de 

perto, e parabenizou ao João, dizendo que sempre que podia estava indo nos 

eventos, ele era uma figura de Jaguariúna, gostava de Jaguariúna, que 

acompanha tudo, e o parabenizou mais uma vez; disse, ainda, de dar um 

destaque e parabenizar a inauguração da Delegacia, como a Cássia falou, um 

setor voltado para a mulher, e que achava que era um crime que ele abominava, 

em hipótese nenhuma, ele era totalmente contra à agressão à mulher, e que ele 

esperava que aquele setor viesse agregar ao Município, que as mulheres que 

viessem a sofrer essa violência pudesse estar procurando aquele setor para ser 

ajudada; agradeceu a todos, deixando um forte abraço, agradeceu a presença de 

todos na Casa, mais uma vez cheia, e que era isso que eles gostavam, 

agradeceu, desejou boa noite e deixou um abraço a todos; a seguir, o Sr.Vice 

Presidente, Afonso Lopes da Silva, devolveu a presidência dos trabalhos da 

Mesa, ao Sr. Romilson Nascimento Silva. 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 
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chamada, onde foi anotada a presença dos seguintes Srs. Vereadores: Afonso 

Lopes da Silva, 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. Constatado número regimental, o Sr. Presidente deu início à Ordem 

do Dia: Em Primeira Discussão foram apreciados: 1. Substitutivo ao Projeto de 

Lei Complementar nº 011/2015,  do Sr. Alfredo Chiavegato Neto, que inclui o 

inciso VIII ao art. 36 da Lei nº 97, de 20 de dezembro de 2004, que dispõe 

sobre o Parcelamento e o Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do 

Município de Jaguariúna, e dá outras providências. (Quorum de deliberação: 

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

foi feita a leitura do Parecer em 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, pediu a 

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

ele teve a oportunidade, como todos poderiam observar de entrar com aquele 

projeto em dois mil e quinze, e ao longo dos anos eles estavam tentando 

aprimorar e, graças a Emenda do substitutivo apresentado pelo Waltinho e pelo 

Cecon, eles poderiam estar naquela noite discutindo aquele projeto e colocando 

em votação naquela Casa, e como foi muito bem relatado lá, ele ia dar alguns 

exemplos do que que aquele projeto pretendia, dizendo que todo loteamento 

que se fazia no Município de Jaguariúna, aquilo era Lei Federal, não só no 

Município de Jaguariúna, mas em todo o Brasil, cinco por cento da área tinha 

de ser destinada para área institucional, e aquela área institucional era para o 

Município fazer uma creche, uma escola, um posto de saúde, enfim, um 

equipamento urbano e era um bem que não poderia ser disponibilizado pelo 

Município e o objetivo da Lei era que determinados loteamentos, dependendo 

da localização, aqueles cinco por cento da área pudesse ser destinado em uma 

outra localização que precisasse de uma atenção melhor, além de um outro 

local, que o empreendedor, ao invés de dar o terreno, ele pudesse construir um 

outro bem na mesma proporção e no mesmo valor em uma área institucional já 

do Município de Jaguariúna, então, o intuito era fazer com que acontecesse 

parcerias entre iniciativas privadas e o Poder Público para amenizar os 

problemas que existiam no Município, além do que o Município poderia falar 

que ele não queria área institucional e ele queria lote, daí ele pegava cinco por 

cento de lote e vendia e se capitalizava, então, o intuito era aquele; deu 
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exemplos dizendo que tinham algumas áreas ao entorno da Doze de Setembro 

que teve pequenos loteamentos, que foram destinadas áreas de cinco por cento, 

mas que estavam lá e que não cabia um equipamento urbano; disse que no Vila 

Mário Finotelli tinha, no Santa Mercedes tinha, no Novo Horizonte tinha, no 

Nova Jaguariúna tinha;  um recente que tinha sido feito lá no Edgar Dias, tinha 

um pedacinho de terra que ficou lá bem de frente da porteira da Fazenda Santa 

Ursula, então, eram pequenas glebas de terra que se o Poder Público pudesse 

disponibilizar de outra forma, seria melhor; disse que o  intuito e o objetivo era 

aquele, então como ele disse, o projeto já vinha desde dois mil e quinze 

batalhando na Casa, e graças à sensibilidade dos Vereadores eles poderiam 

colocar em discussão naquela noite; agradeceu todo o apoio que ele recebeu e 

também das pessoas que acharam por bem incrementar aquele projeto e por em 

discussão naquele momento na Casa; disse que o objetivo era simples, era dar 

possibilidade que o Município exigisse que algo acontecesse o mais breve 

possível; do tipo se precisasse de uma creche em uma determinada área, lá no 

Florianópolis que era uma demanda muito grande, o empreendedor poderia, ao 

invés de dar na área dele, faria a creche para ele lá, aquilo poderia por em 

decreto, era tudo bem visível; disse que tinha um departamento de avaliações, 

eram pessoas sérias, ninguém estava lá, realmente ,para lesar o Município e sim 

serem parceiros e fazer com que as coisas acontecessem o mais rápido possível; 

frisou que o objetivo era aquele e ele gostaria de pedir a todos os Pares a 

aprovação daquele projeto, e agradeceu a todos. Em seguida, em votação  o 

Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 011/2015 – do Sr. Alfredo 

Chiavegato Neto, que inclui o inciso VIII ao art. 36 da Lei nº 97, de 20 de 

dezembro de 2004, que dispõe sobre o Parcelamento e o Ordenamento do Uso e 

da Ocupação do Solo do Município de Jaguariúna, e dá outras providências, foi 

o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 2. Projeto de Lei nº 044/2017 – 

do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo, que inclui no calendário oficial de 

eventos do Município de Jaguariúna o Passeio Ciclístico e o denomina como 

“Passeio Ciclístico Antonio Aparecido Rodrigues dos Santos – Lebrão”. 

(Quorum de deliberação: maioria simples: Art.49, „a” § 1º, II do R.I).  

Primeiramente, foi feita a Leitura do Parecer em conjunto das Comissões 

Permanentes de Constituição, Justiça e Redação; de Orçamento, Finanças e 

Contabilidade e Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo. 

Em discussão Pediu a palavra o senhor Walter Luís Tozzi de Camargo que, 

novamente, cumprimentou a todos, dizendo que era com muita satisfação que 

ele ia lá apresentar aquele projeto de lei denominando o Passeio Ciclístico de 
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Jaguariúna, o nome do seu criador, do seu incentivador, do seu autor e acima de 

tudo, de quem promoveu aquele evento em Jaguariúna; disse que ele tinha a 

certeza de que cabia na memória de todo mundo as visitas do Lebrão nas 

escolas levando o panfleto, divulgando o passeio, os sorteios que eram feitos de 

buzina, de pneu, de bicicleta, a entrega da premiação para a bicicleta mais 

bonita, mais enfeitada, a família mais numerosa; aquilo fazia parte da memória 

de Jaguariúna, então, resgatar o nome do Lebrão naquela iniciativa era, 

realmente, dar identidade que o passeio ciclístico merecia; disse que falando um 

pouquinho do Lebrão, ele era até suspeito em dizer, e que teve o privilégio de 

conviver com ele, trabalhar com ele, foi um entusiasta da cidade, desde que ele 

iniciou na carreira pública, sempre defendeu com muita garra que o Esporte 

fosse divulgado e propagado, e, através daquela divulgação, ele teve uma 

trajetória de Vereador da Casa por duas vezes; Lebrão foi Secretário, Lebrão foi 

Diretor, Lebrão foi jaguariunense, Lebrão foi um nome que ele tinha a certeza 

de que estava guardado nos corações de todos que conviveram com ele que, 

realmente, reconhecem a importância dele para o esporte de Jaguariúna, e lá ele 

ficava feliz de estar diante da família do Lebrão, do irmão, dos filhos, porque a 

homenagem não era por mera formalidade, mas era por justiça, e o nome dele 

tinha de ser lembrado, sim, e cada vez que tivesse o passeio ciclístico e, iria 

acontecer no próximo domingo mais um passeio, era a quadragésima quarta 

edição, eles tinham de saber que um dia alguém começou e que eles iriam 

deixar para mais quarenta e quatro edições, para outras gerações, lembrando do 

nome daquele que dedicou a vida mesmo para o Esporte de Jaguariúna, e 

daquela forma ele deixava lá o pedido dele aos Nobres Vereadores de apoio ao 

projeto, para que eles pudessem aprovar e sim, cada vez mais perpetuar o nome 

dos jaguariunenses que lutaram pela terra ao longo dos sessenta e três anos de 

emancipação política, e aquele nome. ele tinha certeza de que o Lebrão era um 

deles; agradeceu a atenção de todos, dizendo que ele contava com o voto dos 

Nobres Vereadores; agradeceu a presença da família do Lebrão na Casa e tinha 

a certeza de cada vez mais, onde ele estivesse, ele iria estar vendo e sorrindo, e 

dizendo para todos “faiz gosto”; a seguir, pediu a palavra o Sr. Alfredo 

Chiavegato Neto dizendo que o Lebrão tinha o costume de brincar com eles nos 

comícios dizendo “muito bem ,Waltinho!”, ele era o incentivador, realmente, e 

todo mundo que ia falar, ele ficava atrás e falava “muito bem!”; disse que ele 

procurava fazer daquela frase dele, em todos os comícios deles, aquela 

animação que ele passava para eles; disse aos familiares dele que ele, Fred, 

ficava feliz de estar lá homenageando uma pessoa que ele teve a oportunidade 
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de conviver como Vereador, conviver como Secretário Municipal, como 

Diretor, como funcionário público Municipal, e dizer que se a vida fosse 

rapidamente, cabia a eles mais uma vez através daquele gesto, lembrar de 

pessoas que fizeram com que pequenos gestos se transformassem em algo 

muito grande para o Município; então, era mais do que justo, “faiz gosto” que, 

realmente, aquele projeto prosseguisse e levasse aquele nome no passeio 

ciclístico que, por muitas vezes, ele levantou aquela bandeira, então, ao João 

que estava na Casa e que estava representando a família também, assim como o 

filho dele, a filha, era um prazer indescritível, inenarrável estar lá naquela noite 

votando aquele projeto; ele achava que tinham de ter vários, de pessoas que 

deram aquela contribuição para o Município, tinha de ser, realmente, enaltecido 

por eles, para que ficasse guardado na memória, para futuras gerações, porque 

se Jaguariúna, atualmente, era o que era, foi fruto de pessoas que se dedicaram 

para que ela se tornasse o que era, se dedicaram mesmo; se eles analisassem das 

dificuldades que eles estavam tendo, atualmente, para fazer pequenas obras, e 

eles sabiam das dificuldades, como fizeram tudo aquilo há muito tempo 

atrás?Disse que  eram pessoas abnegadas, que queriam que a cidade de 

Jaguariúna fosse uma cidade de oportunidades, fosse uma cidade que crescesse, 

que não fosse uma cidade que, naquela época, não era parâmetro para nenhum 

lugar, perdia em vários aspectos para cidades da região, então, Jaguariúna, 

principalmente,  na área do Esporte, da qual o Lebrão sempre defendeu; disse 

que ele se lembrava da Olimpíada que começou, que foi um ato muito bonito, 

que começou depois da emancipação da Holambra, e o Lebrão teve a honra de 

ser Secretário de Esportes na cidade de Holambra, e foi um gesto de integração 

que era uma idéia que ele vislumbrou junto de outras pessoas, que o município 

que, atualmente, era de Holambra, Holambra era um bairro de Jaguariúna, e a 

maioria de Holambra estava em Jaguariúna e uma das poucas cidades que 

defendeu a emancipação de Holambra foi a cidade de Jaguariúna, as outras 

cidades que eram ao entorno, que era Santo Antonio de Posse, Paulínia, Artur 

Nogueira, Cosmópolis, ele achava que tinha mais uma mas não se lembrava, e 

disse que elas não queriam, e se Holambra, atualmente, era um município, foi 

graças ao trabalho dos Vereadores na época, que fizeram com que aquela 

cidade se tornasse uma cidade, porque era um bairro, mudaram a Constituição 

do Estado de São Paulo, para que tivesse aquela possibilidade, então, foi um 

trabalho árduo, fruto de pequenos detalhes, como aquela Olimpíada Integração, 

no sonho do querido Lebrão, que culminou com aquela cidade, para que se 

tornasse uma cidade que, atualmente, era decantada em versos e prosas; disse 
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que, realmente, ele parabenizava à família, parabenizava o amigo dele, o 

Lebrão, que por onde quer que ele estivesse, estaria vendo mais aquela 

homenagem e disse que ele teve a honra de, no ano passado, poder designar o 

espaço do “Tancredão” como Centro de Lazer Antonio Aparecido Rodrigues 

dos Santos -Lebrão, então, para ele era gratificante e por isso ele ficava feliz de 

ser Vereador e promover gestos como aquele, reconhecendo quem merecia; 

disse que ele fazia gosto e teriam o apoio dele; a seguir, pediu a palavra o Sr. 

Cristiano José Cecon dizendo que ele também gostaria de lembrar o nome do 

Lebrão, porque quando a virada da Administração, a primeira Prefeitura que os 

apoiou foi a do Gustavo, e virou; eles falaram, naquele momento, perderam 

todo o apoio;  que eles poderiam dar uma ajuda de custo aos professores, que o 

Projeto Guerreiros da Paz foi dez anos voluntário, e o Lebrão foi até o Tarcisio, 

conversou com o Tarcisio e o Tarcisio conheceu o trabalho, viu que era bom, 

então,  ele era muito grato ao Lebrão; disse que ele lembrava também da dona 

Dolores, que todos os dias o chamava de gordo, quando ele passava na frente da 

casa dela, a mãe do Waltinho também, eram pessoas que não saíam da cabeça 

dele, e lembrava o ciúmes que ele tinha, o Lebrão, do Campo do Padre; 

comentou que o Waltinho um dia tentou pular o muro para fugir do Lebrão, e 

estava de sandálias, e só patinou no muro; e que eles poderiam ser jogadores de 

futebol, atualmente; falou que ele queria também dar parabéns pela atitude do 

Waltinho, em homenagear o Lebrão; em seguida, pediu a palavra o Sr. David 

Hilário Neto cumprimentando mais uma vez a todos e parabenizando o 

Waltinho pela iniciativa do projeto, a todos os familiares, porque era com muito 

orgulho que aquela Casa iria votar aquele projeto, com certeza e que eles não 

poderiam se esquecer das fotos do Lebrão, e que eles precisavam, 

urgentemente, fazer uma exposição permanente e contínua porque ele tinha 

fotos para gerações;lembrou que ele conheceu o Lebrão em cima de um 

helicóptero, ele tirando fotos, e também aquele era um marco muito importante 

que ele achava que não poderia esquecer que ele registrou cada canto da cidade, 

e existia a paixão dele pelo Esporte que era muito grande, mas pelas fotos, 

também, era gigantesco, então,  aquela Casa poderia até promover aquilo e 

fazer aquilo permanente; pediu desculpas e disse que estava acontecendo 

naquele momento, na Casa da Memória, a exposição, e convidou quem não 

conhecia um pouquinho das fotos dele, para irem lá conhecer, lá ao lado; 

agradeceu a todos e disse que com certeza iriam ter o apoio dele. A seguir, em 

votação o Projeto de Lei nº 044/2017, do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo, 

que inclui no calendário oficial de eventos do Município de Jaguariúna o 
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Passeio Ciclístico e o denomina como “Passeio Ciclístico Antonio Aparecido 

Rodrigues dos Santos – Lebrão”, 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,  fez uso da palavra o Sr. Afonso Lopes da Silva que cumprimentou a 

todos, novamente, dizendo que, na verdade, ele se inscreveu para fazer dois 

convites, e que foi falado sobre a transparência, mas a transparência não estava 

somente nas consultas aos computadores, aos dados do Governo, do Município, 

mas, também estava na participação de todos, e iriam ter duas audiências 

públicas importantes na Casa, iria ser uma no dia vinte e sete e outra no dia 

vinte e nove, e a do dia vinte e sete, ele estava falando lá em nome do Conselho 

Municipal de Saúde, iria ser apresentado os números da Saúde, da Secretaria 

Municipal de Saúde e também da ASAMAS, então, era importante a discussão 

e a participação de todos; falou que a questão que o Muniz colocou lá, e na 

audiência era o momento deles irem discutir com a Secretaria Municipal de 

Saúde, era bom discutir com o representante da ASAMAS, e que tudo bem 

iriam ser apresentados os números, mas também apresentados os serviços tanto 

da Secretaria da Saúde, como que a ASAMAS oferecia para a população, então 

era um momento importante, de transparência, e ele convidava lá, só precisava 

confirmar o horário, e que dia vinte e sete era às dezoito horas, e que a Miriam 

estava lá e era a Conselheira da Saúde; falou de outro convite que era do dia 

vinte e nove que iriam ter na Casa, Audiência Pública sobre apresentação das 

contas do segundo quadrimestre da Prefeitura, era a audiência que iria ser 

presidida pela Câmara, e ele convidava a todos para que pudessem ter 

conhecimento nos números da Prefeitura, o que estava sendo feito com o 

dinheiro público, no que estava sendo investido, qual estava sendo a prioridade 

da Prefeitura nos serviços ou na questão da prestação de serviços para a 

população, então, que era um momento importante que eles iriam estar lá 

apresentando para a população, tanto a questão de número, quanto outras 

questões relacionadas à Administração Pública, então, ele convidava lá mais 

uma vez e insistia para que todos participassem, enfim, engrandecia aquela 

questão da transparência; disse que ele queria aproveitar, também, porque ele 

acabou se equivocando e não deu seus parabéns ao colega Cecon, ao grande 

Cecon, que era uma pessoa que acreditava nos jovens, fazia um investimento na 

juventude, e toda a vida dele era ligada naquela questão de melhorar a vida do 

jovem, então, deu parabéns a ele e desejou muitas felicidades, transmitindo um 
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abraço da família Silva e de toda a população; agradeceu a todos;  a seguir, fez 

uso da palavra o Sr. Romilson Nascimento Silva que, primeiramente passou a 

presidência dos trabalhos da Mesa para o Sr. Vice Presidente, Afonso Lopes da 

Silva; na tribuna  mais uma vez cumprimentou a todos, dizendo que ele queria 

mais uma vez de reforçar o convite a todos, para quinta feira,às dezoito horas, 

falando em nome da Comissão de Transportes, convidar a todos os Vereadores 

para eles esclarecerem e tirarem as dúvidas com relação à Zona Azul, e 

estariam convocando os responsáveis e os gestores daquele contrato, para 

estarem dando as explicações necessárias para que ficasse entendido por todos; 

convidou mais uma vez a todos para participarem na quinta feira, às dezoito 

horas, para estarem esclarecendo aquilo; agradeceu a todos pela participação, e 

convidou os senhores vereadores para participarem da reunião de Comissões na 

próxima quarta feira. Terminada a Explicação Pessoal, o Sr. Presidente 

encerrou a Sessão, convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e 

seis de setembro de dois mil e dezessete, terça-feira, com início determinado 

para às dezoito e trinta horas, conforme requerimento aprovado em Sessão 

Ordinária realizada aos cinco de setembro de dois mil e dezessete. Nada mais 

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

devidamente assinada. 
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