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Ata da Vig6sima Sessio Ordinfria do terceiro ano da D6cima Sexta Legislatura
da Cfmara Municipalde Jaguariana, realizada aos dez de setembro de dois mil
e dezenove, is dezoito horan e trinta minutes, na Sale das Sess6es "Vereador
Reynaldo Chiavegato", da Cimara Municipal, localizada no Edificio Municipal
Dr. Sebastigo Pads de Almeida, delta cidade. Presidents Sr. Walter Luis Tozzi
de Camargo. Vice-Presidente Sra. Cfssia Murer Montagner. Secretfrios Srs.
Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Primeiramente, foi feita a
Leitura de Texts Biblico, conforms Resolugao n.' 80, de 21 de fevereiro de
1997, sendo que o Sr. Presidente convidou o Vereador Rodrigo da Silva Blanco
para proferir o seguinte texto: Livro do Profeta Malaquias Capitulo 3,
versfculos de 19 a 21:"De tata, este para vir o dia, ardente homo porno. Entio
todos os soberbos e malfeitores serif homo palha; o dia que vem os queimara --
diz o Senhor dos ex6rcitos de modo a nio Ihes deixar raiz nem ramo. Para
v6s, por6m, que temeis meu noms, nascerf o solda justiga, trazendo a salvag5o
em sous raids; e saireis saltando coma novilhos de um corral. Calcareis aos p6s
os impios, pols servo homo Ginza debaixo da cola de vossos p6s no dia que eu
prepare, diz o Senhor dos ex6rcitos". A seguir, o Sr. Presidente determinou a
feitura da chamada, onde foi anotada a presenga dos seguintes Srs. Vereadores:
Alonso Lopes da Silva, AIHedo Chiavegato Neto, Angelo Roberto Tones,
Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio Nato, Inalda
Lucio de Barris Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da
Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva e Walter Luis Tozzi de Camargo.
Ainda estava ausente na Sessio a Vereadora Tats Camellini Esteves.
Constatando nOmero regimental, o Sr. Presidents, proferindo as seguintes
palavras: "Sob a protegao de Deus iniciamos os nossos trabalhos", declarou
aberta a Sessao, dando initio ao Expediente: Primeiramente, fai colocada em
votagao a Ata da Sessio Ordinfria anterior, a qual foi aprovada por
unanimidade de votes polo Plenfrio e assinada pda Mesa. A seguir, o Sr.
Presidents deu initio a leitura da Materia Constance do Expediente: pda ordem,
o Sr. Angelo Roberto Torres pediu a palavra apresentando requerimento verbal,
baseado no Art. 213, 111 do Regimento Interno solicitando que fosse dispensada
a leitura da materia oriunda do Executivo Municipal, dos Requerimentos, das
Indicag6es e das Mog6es dos Senhores Vereadores, e das correspond6ncias de
diversos, lendo-se apenas as ementas, homo constavam na pauta; em discussio
e votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, do
Senhor Prefeito foram lidas as ementas dos seguintes ofTcios: I. OfTcio DER-n '
0126/2019, encaminhando a Casa Projeto de Lei, que disp6e sabre inclus5o de
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projeto no Plano Plurianual para o periods de 2018 a 2021 (Lei Municipal n '
2.463/2017); 2. Offcio DER-n ' 0127/2019, encaminhando a Casa Projeto de
Lei, que disp6e sobre inclusgo de projeto nas diretrizes orgamentgrias para o
exercfcio de 2019 (Lei Municipaln ' 2.515/2018); 3. OfTcio DER-n ' 0128/2019,
encaminhando a Casa Projeto de Lei, que disp6e sabre inclusgo de projeto no
Orgalnento Gera] do Municipio para o exercfcio de 2019 (Lei Municipaln '
2.562/2018); 4. Oficio DER-n ' 0129/2019, encaminhando a Casa Projeto de
Lei, que disp6e sabre autorizagao ao Executive para abertura de cr6dito
especial; 5. Oflcio DER-n ' 0130/2019, encaminhando a Casa Projeto de Lei,
que autoriza o Poder Executive a conceder repasse de recursos oriundos do
Ftmdo Municipal Idoso de JaguariQna a entidade cadastrada no Conselho
Municipal, para execugao de projetos aprovados, e da outras provid6ncias
(Associagao dos Amigos do Padre Gomes); 6. Oficio DER-n ' 0131/2019
encaminhando a Casa Prqeto de Lei Complementar, que Disp6e sobre a
criagao do Programa de Modemizagao da Administragao Tributfria e institui a
gratilicag5o fiscal aos servidores ocupantes das carreiras de Auditor Fiscal
Tributfrio e Fiscal, atuantes nas areas tributaria, de posturas e obras, e df outras
providfncias, depois de lidos foram os proJetos encaminhados para as
Comiss6es para parecer; 7. OfTcio SEGOV n ' 00691/2019 dando resposta ao
Requerimento n ' 120/2019, do Sr. Romilson Nascimento Silva, solicitando o
envio de c6pia na integra e em formato digital das prestag6es de contas do
exercicio de 2017 at6 a presents data de today as entidades de JaguariQna que
recebem dinheiro pOblico; 8. Oficio SEGOV n ' 00707/2019 dando resposta ao
Requerimento n ' 136/2019, da Sra. Cfssia Murer Montagner, solicitando
in6ormag6es sobre a construgao da rampa nas proximidades da base do Corpo
de Bombeiros Mtmicipal/Guarda Municipal para acesso direto a rua Cel.
Atnfncio Bueno; 9. Oficio SEGOV n ' 00708/2019 dando resposta ao
Requerimento n ' 139/2019, do Sr. Romilson Nascimento Silva, solicitando
informag6es sabre quando comegarf a funcionar o aparelho de Raid X na UPA
(Unidade de Pronto Atendimento). A seguir, dos Senhores Vereadores foram
lidas as ementas das seguintes proposituras: Requerimentos: 1. Da Sra. Inalda
Lucio de Barros Santana Inalda Cabeleireira solicitando ao Executivo

Municipal informar qual o puzo para a entrega de cart6es de passe escolar para
os alunos da AJJA (Associagao Jaguariunense de Jovens Aprendizes); 2. Do Sr.
Alonso Lopes da Silva Silva solicitando a Empresa Brasileira de Correios e
Te16grafos Baum/Jaguariana informar os motives que justificam a nio entrega
de con'espond6ncias pelts Correios no Bairro Reserva da Baba, entre outras
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quest6es; 3. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executive Municipal
informar quando serf enviado a asta Casa, proyeto de lei de criagao do Conselho
Municipal de Mobilidade Urbana; 4. Da Sra. Cfssia Murer Montagner
solicitando a Empresa Expresso Metr6polis Transportes e Viagens Ltda, para
que possa atender os moradores das imediag6es da Vila Jorge Zambom com os
servigos do transporte pablico na modalidade interurbano linha
Campinas/JaguariOna, vice-versa, em especial incluindo-se o percurso atual nos
trechos dos seguintes logradouros: Avenida Pacifico Moneda e Rua Pedro Lana
(com c6pia para a Secretaria de Mobilidade Urbana e para a E.M.T.U.).
Indicag6es: 1. Do Sr. Jose Muniz solicitando ao Executivo Municipal inclus5o
de simbolos de deficientes fTsicos, auditivos, visuais e autistas, no Cardio
Cidadio e nas Hichas de atendimento do Hospitals UPA; 2. Da Sra. Inalda
Lucio de Barris Santana Inalda Cabeleireira solicitando ao Executivo
Municipal manutengao da faixa de pedestres na Avenida Antonio Pinto Catao,
pr6ximo a UPA, entry a Vila Guilhemle e Miguel Martini. O Sr. Presidente
registrou a presenga da Sra. Tats Camellini Esteves. Mog6es: 1. Do Sr. Walter
Luis Tozzi de Camargo de Congratulag6es e Louvor aos profissionais
voluntfrios que atuam no Pesto Veterin£rio da Secretaria de Saade, localizado
no bairro Roseira de baixo, polo Dia International do Voluntariado celebrado,
anualmente, em 28 de agosto; 2. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de pesar
peso passamento do Sr. Abilio Falcirolii, ocorrido dia 07 de setembro, p.p., aos
83 anos de idade, nesta cidade. A seguir, foram lidas as ementas das seguintes
correspond6ncias de Diversos: ] . Requerimento n ' 1470 de 2019 do Deputado
Coronel Telhada, parabenizando Jaguariana pelo aniversirio de emancipagao
politico administrativa a ser comemorado no dia 12 de setembro de 2019; 2.
Requerimento n ' 1482 de 2019 do Deputado Jorge Caruso, parabenizando
Jaguariana pele aniversfrio de emancipagao politico administrativa a ser
comelnorado no dia 12 de setembro de 2019. A seguir, o Sr. Presidente colocou
em votagao as seguintes Proposituras, comunicando que se houvesse desejo de
discussao, deveriam proceder de acordo com o Art.154, alinea Qnica, do R.I.,
alterado pdas Resolug6es n's 63 e 91: 1. Requerimento da Sra. Inalda Lucio de
Barris Santana Inalda Cabeleireira solicitando ao Executivo Municipal
informar qual o puzo para a entrega de cart6es de passe escobar para os alunos
da AJJA (Associagao Jaguariunense de Jovens Aprendizes), em votagao, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos; 2. Requerimento do Sr. Alonso
Lopes da Silva Silva solicitando a Empresa Brasileira de Correios e
Te16grafos Baum/JaguariOna informal os ]notivos que justificam a nio entrega

17 ]



Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sgo Paulo

de correspond6ncias pelos Correios no Bairro Reserva da Barra, entre outras
quest6es, em votagao, foia mesmo aprovado por unanimidade de votos; 3.
Requerimento do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executive
Municipal informar quando sera enviado a esta Casa, proHeto de lei de criagao
do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, em votagao, foio meslno
aprovado por unanimidade de votos; 4. Requerimento da Sra. Cissia Murer
Montagner solicitando a Empresa Expresso Metropolis Transported e Viagens
Lada, para que possa atender os moradores das imediag6es da Vila Jorge
Zambom com os servigos do transporte pablico na modalidade interurbano
linha Campinas/Jaguariana, vice-versa, em especial incluindo-se o percurso
atual nos trechos dos seguintes logradouros: Avenida Pacifico Moneda e Rua
Pedro Lana (com c6pia para a Secretaria de Mobilidade Urbana e para a
E.M.T.U.), em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votos; 5.
Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de Calllargo de Congratulag6es e Louvor aos
profissionais voluntgrios que atuam no Pasta Veterinirio da Secretaria de
SaQde, localizado no bairro Roseira de baixo, pele Dia Intemacional do
Voluntariado celebrado, anualmente, em 28 de agosto, em votagao, foia mesma
aprovada por unanimidade de votos; 6. Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo de pesar polo passamento do Sr. Abflio Falcirolii, ocorrido dia 07 de
setembro, p.p., aos 83 anos de idade, nesta cidade, em votagao, foia mesma
aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente deixou livre a
palavra aos senhores Vereadores, que quisessem fazer uso, por otto minutos,
seguindo ordem de inscrigao em livro, sem apartes conforme $ 3' do Art. 154
do R.I., versando sabre Tomas Livres: pda ordem, tomaria a palavra o Sr. Jose
Muniz, que a passou; tomou a palavra o Sr. Luiz Carlos de Campos que
cumprimentou a todos, dizendo que ele fazia parte da Comissio de Orgamento,
Finangas e Contabilidade da Cfmara e que ele queria reiterar a informagao que
o Fred passou na Qltima sessao, e que des fizeram o comparativo da Receita e
Despesa de janeiro a junho de dais mil e dezoito, comparado com janeiro a
junho e dais mil e dezenove, e que a Receita passou de canto e setenta e tr6s
milh6es, que foi de janeiro a junho de dois mil e dezoito, para cents e oitenta
milh6es at6 junho de dots mil e dezenove, e que teve um acr6scimo de tr6s
virgula setenta e sese por cents; disse que era preocupante porque a Despesa
passou de cents e oitenta milh6es, para duzentos e doin milh6es, um acr6scimo
de vinte e um por cents, era um percentual bastante elevado, achava que o
Municipio tinha que tomar cuidado em relagao a isso, e em relagao a Receita e
Despesa at6 junho, tinha uma deficit orgamentfrio de vince e dais milh6es de
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reals, e que era um valor para des estarem prestando atengao que era um tanto
quanto elevado; disse que ele tinha olhado, tamb6m, nas publicag6es da
Imprensa OHicial, de tr6s de setembro, e que houve maid aumento de cargos em
comissao, mais um chefe de divisao, e tr6s cargos de diretor de departamento,
que foram nomeados, e homo ele fazia esse acompanhamento, ele fez um
comparative dos cargos de em tr6s do tr6s de dais mil e dezoito, at6 tr6s do
nove de dais mil e dezenove, e que Cram cents e setenta e cinco cargos
ocupados em comissao, passaram para canto e noventa e tr6s cargos, e falou
dos que aumentaram: quatro secretarios, diminuiu um chafe de divisao, ou
melhor, diminuiu um chafe de equips, aumentou mais dois chefes de divisao,
dais doze carlos de diretor de departamento; disse que aqueles dezessete
cargos, se des fossem somar e des fossem vinculado ao Regime Gerd,
tivessem os INSSs, entao, dava cents e dezessete mil reais mensais que tele de
aumento com estes cargos, estes dezessete cargos, comparative de trCs do tr6s
de dois mile dezoito, a tr6s do novo de dais mil e dezenove, mais os vince e um
por canto do INGS, dava um acr6scimo mensal na folha de pagamento dos
servidores de canto e quarenta e um mil reais, e se des multiplicassem por
treze, que eram doze moses, mais o d6cimo terceiro, e o tergo constitutional,
dada um milhio e oitocentos e oitenta e nave mil reais aqueles dezessete
carlos, e que eram s6 dezessete cargos, em um ano e que se des multiplicassem
por quatro anon, que era o mandate que tinha um Executivo, ficava pr6ximo de
tito milh6es de reais, somente dezessete carlos, e af ele fazia a pergunta, se
esse dinheiro n5o dada ja para ter asfaltado a estrada do Japon6s? Poderia ter
fido feith a calgada da Praia Emilio Marconato, que f azia a ligagao da Avenida
Vicenzo Granguelli com o Distrito Industrial; poderia ter sido melhorada a
iluminagao publica, que des vinha cobrando da Avenida Rinaldi, que ia desde o
bairro Joio Aldo Nassif at6 o Condominio da Pitangueiras; disse que achava
que a Prefeitura deveria vicar atenta, e que naquela ]nesma edigao da Imprensa
Oficial, tamb6m, foi nomeada, atrav6s de uma portaria, uma Comissgo para
estar veriHicando a legislagao dos cargos em comissao; disse que achava que
tinha que tamar bastante cuidado e nio estar aumentando ipso, porque pelts
nQmeros ali se comprovava que acabava comprometendo bastante as finangas
do Municipio; falou que a Prefeitura possuia cargo em comissao, que era de
livre nomeagao, a fungao de confianga era exercida por um servidor que era
concursado, mas o cargo ejn comissio era de livre nomeagao, e que ele poderia
por a pessoa que quisesse, mesmo nio sendo um concursado podia estar
cxercendo ujn cargo em Comissao; disse que eases cargos Gram cents e noventa
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e oito, e disses cento e noventa e oito, cento e noventa e tr6s estavam ocupados,
e aquela diferenga que acresceu aqueles dezessete carlos, foi em um ano e
meio, e que se tivesse mantido os cargos ocupados, que estavam em tr6s do tr6s
de doin mil e dezoito, tranquilamente, a Prefeitura ja teria, num ano e meld,
economizado doin milh6es e meir de reais que poderia estar aplicando em
muitas coisas, dianne de manifestagao na assembleia, concordou, sobre o asfalto
do Bom Jardim, e tantas outras coisas que o Municipio poderia ter feith, e que
achava que precisava tomar cuidado em relagao a isso, que acabava, depois,
impactando bastante as contas p6blicas; disse que era isso que queria deixar
registrado, e desejou boa nolte a todos; a seguir, tomaria a palavra o Sr.
Rodrigo da Silva Blanco que a passou; tomou a palavra o Sr. Romilson
Nascimento Silva que cumprimentou a todos, pedindo desculpas ao Presidents,
que ele estava com a garganta ruim e estava limitado; cumprimentou a todos, e
disse que estava de costas, nio dava para ver todo mundi, confirmou com o
Fred, e cumprimentou em especialo ex Colega, Vereador Xanddy, e a todos os
presented; a seguir, disse ao Sr. Presidents que ele nio poderia deixar de falar
sobre o aniversfrio da querida Jaguariana, que se aproximava na pr6xima
quinta-keira, confirmou com o Fred, e bairristas coma elam, e amavam a
cidade, confirmou com o Fred, e queria ali extender sua gratidao aquela cidade,
disse ao Presidents, todo seu amor que tinha por ela, a oportunidade que ele
teve, e que achava que ele tinha crescido muito coma pessoa, e isso ele devia a
Jaguariana; disse de extender ali seu amor por aquela cidade, e desqou muitos
anos pr6speros, que viriam pda frente, e que Deus abengoasse a todos que
moravam na cidade; disse ao Presidents que era s6 isso, agradeceu a todos,
desejando uma 6tima noite; a seguir, tomaria a palavra a Sra.Tais Camellini
Esteves que a passou; tomou a palavra o Sr. Alonso Lopes da Silva que
cumprimentou a todos, dizendo que, na verdade, tinha se inscrito para falar um
pouco sobre Jaguariana e, homo todo mundi sabia, dia doze era o seu
aniversfrio de emancipagao polftica, era uma cidade que, na verdade, tinha uma
tradigao ruralista, poderiam tatar assim, rural, mas de uma hora para a outra
ales viram que a cidade estava se desenvolvendo, nio era um desenvolvimento
de hoje, des viram vfrias empresas vindo para a cidade, e com isso trazendo a
contribuigao, principalmente, do emprego, e que des viam o Pals, ele n5o
estava se desenvolvendo, o desemprego estava com ujna taxa muito alta, em
romo de treze por cents, e clara que as cidades das tinham que dar resposta aos
deus cidadaos, principalmente, naquela questao do emprego, ela tinha que trazer
empresas, tinha que fojnentar o desenvolvimento ali da regiao; disse que vials,
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tamb6m, dentro dessa linha, e que a SKY tamb6m veio para a cidade, trouxe
muitos empregos, e que agora a Qualcomjn que ida se instalar na cidade, e que
des viram, na Qltima semana, o Mcdonald's, que tamb6m ida fazer parte da
cidade, contratando sessenta pessoas para trabalhar na sua loja que ida ser ali
naquele terreno em frente a Caixa Econ6mica Federal; disse que achava que a
cidade tinha, independente da situag5o nacional, ela tinha que trabalhar para
respostas is consequ6ncias ai, principallnente, das atividades econ6lnicas,
homo ele ja tinha ditz, estava parada; disse que era ipso, des davam os parab6ns
para Jaguariana e, principalmente, no que ela proporcionava para a sua
populagao; avangos na Educagao, avangos na Saade, e terem uma
Administragao que ngo se cansava de trabalhar para dar resposta is quest6es
sociais ali da cidade; parabenizou Jaguariana, parabenizou ao povo da cidade,
que trabalhava com afinco, humildade e, principalmente, a preocupagao que
des Hizessem de Jaguariana um grande municipio; disse, ainda, que talnb6m
gostaria de falar ali da questao do requerimento que ele apresentou, e homo
todo mundi labia, des tinham uma luta muito grande com o bairro la do
Reserva da Barra, ele tinha uln estreitamento muito grande com aquelas pessoas
daquele bairro, com os moradores daquele bairro e foi uma luta muito grande
para des colocarem as places nas mas, e que o Correio alegava que n5o entrava
la porque nio tinha denominag6es nas mas, ngo tinha plazas nas mas, e que ele,
em conjunto com a Prefeitura, fizeram todd um movimento, foram colocadas as
plazas, e agora, para a surpresa deles, descobriram que nem today as
correspond6ncias Cram entregues no bairro Reserva da Barra, e que des
entregavam, principalmente, conta de aqua e conta de luz, as outras
correspond6ncias, boletos bancarios, des ainda estavam com problemas, por
isso ele apresentou o requerimento, e agradeceu aos nobres Colegas de terem
aprovado aqueles requerimentos para que des conseguissem fazer uma pressao
nos Correios e conseguissem fazer com que o Correio adentrasse naquele bairro
e fizesse o servigo e levasse toda a correspondancia, independence da
caracterfstica da correspond6ncia; dispensou um abrago a todos, desqando um
bom flnalde semana e born feriado; agradeceu; a seguir, tomou a palavra o Sr.
Ala'edo Chiavegato Nato que cumprimentou a todos, em especial ao ex Colega
Xanddy, agradecendo-o pda presenga; e que ele gostaria de, primeiramente,
tecer sous comentfrios ali sobre os sessenta e cinco anon de aniversdrio da
querida cidade de Jaguariana e que para ele era um orgulho poder dizer que ele
era jaguariunense, e que muitos anon da sua vida ele se dedicou para que a
Cidade Hicasse e fosse a cidade que ela era no hole; disse azhar que des ngo
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tinham que medir esforgos mesmo para enaltecer tudo aquino que des faziam
por ela, porque ele sabia que des s6 conseguiam viver bem numa cidade se ela
criasse oportunidades, n5o s6 aos antigos moradores, mas is futuras gerag6es
que vinham para cf e aqui se estabeleciam, principalmente, na geragao de
empregos, e que achava que uma cidade s6 crescia se, realmente, ela comegasse
a gerar oportunidades a todos que nela residiam; disse que Jaguariana vinha
fazendo isso ao longs da sua hist6ria, maid recentelnente homo mesmo tinha
dino o Silva, atrav6s da evolugao industrial, e que sabiam que des vinham
recebendo muitos investimentos e eases investimentos refletiam numa maior

arrecadagao, mas des nio podiam, tamb6m, de deixar de lembrar ali da fda do
Boz6, do Colega Boz6, onde ele dizia que a16m da arrecadagao ter aumentado
significadamente desde o ano retrasado at6 aqueles dias, ]nas era preocupante o
aumento das Despesas, coma o Boz6 mesmo disse, os cargos em Comiss5o ngo
diminuiam, polo contrario, aumentavaln, e que achava que faltavam cinco,
homo o nobre Vereador mesmo disse, faltavam cinco para chegar no nQmero
que a Cfmara aprovou ha muitos anos atras, enfim; disse que achava que o
cuidado com o orgamento requeria uma verificagao disso, homo mesmo tinha
ditz o Boz6, uma Comissdo foi criada para analisar os cargos ejn Comiss8o do
Municipio, e ao ver deles, momentaneamente, em virtude, tamb6m, de um
equivoco por parte da Administragao, que mudou o sistema de arrecadagao do
Municipio, do ISS, que estava trazendo uma dificuldade por parte dos
contadores da Cidade, em abertura de empresas, em cobranga dos impostos que
Cram devidos por das, achava que tinha frito significativamente, a Receita fair
coma des tinham percebido af nos Qltilnos sein meses, e, consequentemente, ter
dado um impacts maier com o aumento da despesa; voltou a dizer, porque
naquele dia ele foi abordado por contadores, por pessoas que tinham empresas
de contabilidade na Cidade, dizendo da dificuldade que estava em trabalhar
com o Municfpio; disse que des sabiam de todos os esforgos que des vinham
fazendo ali para divulgar a cidade, CIGS a ventilavam e a cantavaJb em verso e
prosa, disse ao Presidents, para que, realmente, des atraissem os investimentos
para a Cidade, para gerar recursos, e des estavam percebendo um entrave, por
parte da Administragao Publica em fazer com que os contribuintes pagassem
deus impostos, ou at6 que criasseln postos de trabalho, tanto a dificuldade que
estava sends feita por parte do Departamento; disse que existia essa
preocupagao e aquela preocupagao estava refletida no Orgamento do
Municipio; as Receitas de Transfer6ncia da Uniio se mantiveram arima dos
tr6s por canto, mas a Receita pr6pria do Municfpio, que era a arrecadagao de
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impostos, de IPTU, ISS, principalmente, des viram que caiu demais, e que des
tinham que estar atentos a isso, e aproveitar que estavam ali enaltecendo o
trabalho da cidade, e disse de rover aquelas quest6es para que, realmente, os
recursos chegassem o mais rapido possivel e com ipso pudessem frazer maid
beneflcios para a populagao; parabenizou a Jaguariana por tudo o que ela
proporcionou a des, at6 aquele dia, e que ele era grata, e que foram por sets
vezes que ele estava ali come Vereador e que ele s6 tinha que agradecer a
cidade que, por Deus, Ihe proporcionou viver, porque ele nio teve a
oportunidade de escolher uma cidade para morar, dentre as sein mil que
existialn no Pals; entry outras coisas disse que nasceu ali, e conheceu ali, mas
as pessoas que conheciam e tinham paralnetros para poder distinguir e, no
molnento que escolheu Jaguariana para morar, era sinai que, realmente, ela
apresentava algo a maid aquelas pessoas, entao, as pessoas que procuravaln
Jaguariina, se batessem no peito e tinham orgulho de dizer que Cram
Jaguariunense, tamb6m, por terem escolhido uma cidade que proporcionou a
das ujn diferencial em suas vidas, e que das pudessem fazer ipso por muitos e
muitos amos; ressaltou, ainda, que para des melhorarem arrecadagao ou o
orgamento do Municipio, des tinham que mandar dente embora,
principalmente, comissionado, e que ele estava sendo bem franco que, peso
nQmero que tinha ali, ida vicar quash impossivel tamar alguma iniciativa, e os
nOmeros eram expressivos, e que o nobre Vereador Boz6 levantou apenas os
dezoito carlos que foram criados do ano anterior at6 esse, se des pegassein um
mandato representaria algo em tome de oito milh6es de reais de despesa ao
longs dos quatro anos, e que dava para fazed a estrada do Bom Jardim
sossegadamente, sem empr6stimos; disse que se ngo se revisse essas quest6es e
labia que existiam situag6es political al, mas tinha que passar isso e esperava
que elsa Comissgo criada, realmente, revisse, porque nio podia vicar do jeito
que estava, era muito cargo, e que isso n8o era bom para o Municipio numa
situagao econ6mica como des estavam no hole, e que gostaria ali de f azer um
alerts que as mfs linguas estavam comentando no mumlQrio e era bohn des
saberem da real, se era papo furado ou nao, mas ele ouviu dizer que a
Qualcomm nio estava com certeza de estar ali no Municfpio, nao, que ela
estava batendo as asap, nio labia se existia elsa infonnagao por parte da
Administragao, mas que a Qualcomm estava... enfim, tinham que vicar atentos
porque ela seria ulna melhora significativa para o Municipio e que ales ngo
podiam perd6-la, mas polos comentfrios que des ouviam por ai, ela estava indo
embora, queria dizer, nem chegou a vir, e nem ida vir, e que ele nio labia se os
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nobres Paras, e que ele n5o conversou com o Valdir, tamb6m Secretfrio de
Desenvo[vimento Econ6mico para saber a real situagao da Qua]comm, e que
labia que em janeiro iniciaria as atividades, mas a empresa que estava para
fazer a reforma, adaptagao, enfim, nio fez, nio estava certs, a pessoa que
estava representando parecia que... n8o sabia, ngo queria ser pessimista, mas se
havia um murmario, tinham que estar atentos e tinham que correr atras, porque
ela era muito ben6Hlca, num memento homo des estavam no hole no Municipio
e que, se existia alguma situagao que estava fazendo com que ela nio trouxesse
os investimentos para ca, era bom des tentarem proporcionar algo a maid para
que ela permanecesse na cidade mesmo, e que ngo imaginasse, de fomla
alguma, a fair de Jaguariana, porque se des quisessem, realmente, nos
pr6ximos anon propor judo aquino que des pensaram aos municipes, sem o
aumento da arrecadagao, realmente, ficava quash que impossivel, ao n5o ser
que des cortassem na raiz mesmo homo ele disse, que era a questao da
diminuigao drfstica do nQmero de cargos comissionados no Municipio; desejou
boa nolte a todos e agradeceu; a seguir, tomou a palavra o Sr. Angelo Roberto
Torres que cumprimentou a todos, aos que os vinham visitar, agradecendo pda
visita, e agradeceu, e disse que na semana passada ele nXo teve a oportunidade
de agradecer aos requerimentos e indicag6es e mog6es, e parabenizou a Cidade
polos seus sessenta e cinco anon de emancipagao politico administrativa da
cidade de Jaguariana, e mais uma vez reforgou alia sua solicitagao .junto ao
Planejamento e junta a Secretaria de Mobilidade Urbana, sobre o prqeto do
baino da Roseira na questao da retirada dos caminh6es da entrada do bairro
que, realmente, vinha dificultando agora quake dodo dia, e que tinha uns
problemas dom o trfnsito la, muitos moradores Ihe procurando, e acreditava
que tinham procurado o Magrao, tamb6m, e des precisavam com uma certa
urg6ncia e tomando parte de um provid6ncia a respeito dessa situagao, que era o
movimento dos caminh6es, e que concordava que tinha que entrar, as empresas
precisavam disso, tamb6m, mas tinha a possibilidade de f azer esse projeto e ja
it avaliando para des estarem buscando junto a Deputados, Minist6rio das
Cidades, ngo sabia, verba do Govemo Federal, do Govemo Estadual para des
estarem tentando atrair verbas atrav6s dos Deputados deles, para estarem
alavancando elsa obra que GIGS viam que era de suma importancia para os
bairros, uma vez que estava muito perigoso; a seguir, parabenizou ano Colega
Walter Tozzi que fez a mogao para os Veteringrios e que ele estava vendo os
Veterinfrios ali, gente que ele levou na faculdade, e ficava feliz em v&-los, os
parabenizou, parabenizou ao Waltinho, parabenizou polo trabalho doles, que

178



Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Sdo Paulo

f aziam pda cidade, atrav6s dos animais, desejou que Deus os abengoasse
sempre, e que tivessem sucesso e os parabenizou a todos; agradeceu ao
Presidente e desejou boa noite; a seguir, tomou a palavra a Sra. Cfssia Murer
Montagner que cumprimentou a today e a todos, sous colegas Vereadores, sous
colegas da Mesa, ao Presidente, funcionfrias e funcionfrios da Casa que faziam
aquele brilhante trabalho, e que ele queria, tamb6m, e pediu licenga um
pouquinho para o Magrao, e que ela estava querendo mandar um abrago para a
sua amiga Ana e para o seu amigo Marco, filho dela, e que ela achava muito
legal ipso, disse a Ana, trazer os jovens jf, na idade do Marco, para comegar a
ftequentar, e que ipso era muito legal para des; disse que ida comegar falando
do panto que o Vereador Fred tocou na questao da Qualcomm, e disse ao Fred
que, felizmente, era s6 "fake news", ngo era real, ela estava garantida em
Jaguariana, des aprovaram aquela leia isso foi muito importante, foi
fundamental para que ela viesse, e que ela era, realmente, muito importante, e
des estavam contando com ela, sim, ela estava garantida para Jaguari6na; disse
que des viviam num mundi, no hoje, em que as "fake news", os alardeadores
de trag6dias estavam muito comuns, mas felizmente, nio era a noticia que des
tinham, des tinham a garantia que a empresa, realmente, estava vindo para
Jaguariana; falando em JaguariOna, ela tamb6m queria falar, rapidamente, do
aniversfrio da cidade, uma cidade que cresceu, que veil, realmente, coma o
Vereador Silva falou, das fazendas, uma cidade que tinha uma origem rural, at6
baseada em trabalho escravo, e depois ela foi fomlada por imigrantes italianos,
at6 na sua maioria, e de outras nacionalidades tamb6m, e uma cidade que,
embora ela ngo fosse muito grande em nQmero de habitantes, des estavam com
cinquenta e sein mil, mais ou ments, disse ao Presidents, estava por ai a
estilnativa, ela era uma cidade que vinha crescendo com uma ordem, conflmtou
com o Vereador Fred, e que des tinham que, realmente, tirar o chap6u, porque
era uma cidade que vinha crescendo bonita, ela vinha dandy em termos de
desenvolvimento, de asfaltamento, de emprego, perfeita nio era, des viviam
num mundi em crisp econ6mica, e num Brasil em crisp econ6mica, e a cidade
nio conseguia, realmente, ser uma ilha, mas de maneira gerd, Jaguariana vinha
sends uma boa cidade para se viver, e que se era feliz de viver aqui, e que ela
queria, realmente, dar os parab6ns, para a cidade, para as administrag6es que
passaram, e para aquela Administragao, em especial, que vinha, na sua opiniao,
f azendo um bom trabalho e que des deviam terminar essa gestao com a estrada
do Japon6s, com a que foi citada ali, asfaltadas, a contents da populagao, e que
cla achava sim, claro, que sempre tinha que melhorar mais, e que era a sua
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primeira gestao, e que ela queria dizer para os Vereadores que ela percebia a
importancia que tinha os Vereadores para a populaQao, confimlou com o
Vereador, porque era no Vereador que a populagao chegava para falar:
;precisamos disco, este faltando aquilo", e que era o cantata do Legislativo com

o Executivo, esse contato que o Vereador fazia em Jaguariana, especialmente,
por ser uma cidade pequena, era fundamentalpara a cidade it corrigindo os seus
caminhos; ela parabenizou a toda a populagao de JaguariCina e disse, tamb6m,
homo jaguariunense, era muito feliz por ]norar em Jaguari6na; muito
agradeceu; a seguir, tomou a palavra o Sr. Cristiano Jose Cecon que
culnprimentou a todos, dizendo que aqueles dias, aniversfrio de Jaguariana, Ihe
fazia um pouco triste porque ele se lembrava das pessoas que ja partiram, da
cidade, se lembrava do Paid Mie do Waltinho, se lembrava da Av6 do Fred
levando franco na testa de S5o Sebastiao, e que ele flcava de olho a hora que
ela atravessava da igreja na roleta, e que ele era ja gordinho; se lembrava dos
Av6s da Tail, tamb6m; da Mie do Andre, que foi muito importante para ele, a
Lourdes Baldo, por6m, ele achava que a cidade nio era e nunca foi daquelas
pessoas que a fundaram, ele achava que JaguariQna era de todos os povos que
vinham para cf e traziam o desenvolvimento, que traziam o desenvolvimento
social, econ6mico, de mio de obra, e que se nio fossem os povos das outras
cidades, dos outros estados, Jaguariana ndo estaria nesse patamar importante
que estava a Cidade; deu parab6ns, entao, a todas as pessoas, fazia uma
homenageln a today as pessoas que ja ngo maid estavam ali para presenciarem
aquele aniversario, e que via a rua Joaquim Bueno, partiu quash todo mundo, e
que brava, por exemplo, a rua que ele nasceu, na rua Joaquim Bueno e que isso
o deixava um pouco triste, por6m via as novak gerag6es, confiava em
Jaguari6na; disse que tinham pessoas que apontavam falhas dos povos que
vieram de fora, e que ele nao, ele via que JaguariQna estava naquele patamar
econ6mico por causa disses povos que trouxeram a mio de obra, trouxeram o
desenvolvimento para Jaguariana, e uma coisa que o deixava muito feliz, era
poder atrav6s da Cfmara Municipal e do Prqeto "Guerreiros da Paz", poder
ajudar naquele desenvolvimento; agradeceu a todos, por fazerem parte,
tamb6m, desse desenvolvimento e agradeceu a todos, novamente; a seguir,
tomou a palavra o Sr. David Hilgrio Nets que cumprimentou a todos, dizendo
que ida comegar s6 trazendo um assunto um pouch antigo, e que no dia tr6s do
quatro CIGS entraram no Minist6rio PQblico fazendo uma representagao sabre a
questao da malta de AVCBs nas escolas, e que n5o sabia se os nobles Colegas se
lembravam quando caiu a caixa d'agua, logo em seguida ele fez um protocols
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no Minist6rio Pablico, e estava fazendo exatamente cinco meses, e naqueles
cinco moses foram feitos diversos questionamentos ao Municfpio, e as
situag6es que seriam feitas para conseguirem realizar aqueles AVCBs nas
escolas, nos pastas de saade, e, inclusive, no Hospital; disse que, o que muito o
surpreendeu, era que naqueles cinco moses n5o foi tirado AVCB de um pr6dio
pablico; foi criada uma Comissio e essa Comissio n5o andou at6 aquele
momento, e na data do dia cinco, o Minist6rio PQblico instaurou Inqu6rito Civil
para apurar quaid os motives, de coma ida ser feith esses prazos para conseguir
atender, e a Promotoria ressaltava muito betel considerando o fbto de suma
importancia, que des estavam falando de criangas e adolescentes, considerando
o Estatuto da Crianga e do Adolescente, considerando o artigo cents e vinte e
sete da Constituigao da Repablica, que disp6e e incumbe o Minist6rio PQblico
para a defesa da ordem jurfdica, do regime democrftico e dos interesses sociais
dos individuos e diversas outras considerag6es, porque ele nio queria voltar
dali alguns meses, com alguma outra "fatalidade", e com noticias, infelizmente,
que ndo Cram positivas; disse que a questao do Compo de Bombeiros notificou
que nio foi, se quer, mandado um projeto para verificagao para o Corps de
Bombeiros de Mogi, e que, simplesmente, estava tudo parade, e que,
infelizmente, ele queria frazer noticias boas, mas, infelizmente, des ngo tinham
para dar; a seguir, comentou sabre outra questao, e que o Fred falou da
Qualcomm, e que estava at6 deixando aquele assunto maid para frente, e disse
ao Fred que ele esperava que tudo o que a Cfssia falou se concretizasse, e a
Qualcomm, realmente, viesse para Jaguariana, mas onde havia boatos, aquela
chaminha "ha togo", e, infelizmente, des ouviam nos corredores, de muitos
locais, if no passado, que o ltaQ vida para Jaguariana, e o ltaQ foi la para Mogi
Guagu; com a informagao que des tiveram na 6poca, que foi por diversos
motivos que o Executivo colocou algumas travas, e com a Qualcomm estava
acontecendo a mesma situagao, e que estava ouvindo que syria uma balcio de
neg6cios que estava acontecendo na Prefeitura; disse esperar que isso ngo
estivesse acontecendo e que a Qualcomm, realmente, chegasse na cidade,
conseguisse dar maid empregos para a populagao e trouxesse mats impostos
para a Casa; disse de verem, dali uns meses, e homo ele disse, esperava que ngo
fosse verdade, coma foi com o ltaa, hf alguns anon e que, infelizmente, ele nio
veio para a cidade de Jaguariana; disse que ipso era alba grave, e que se
algu6m estivesse fazendo balc5o de neg6cios com isso tudo, era melhor parar, e
pensar um pouco maid na cidade, e que n5o ida sitar nolnes, nem pessoas,
porque nio sabiam o quanto ipso estava, realmente, acontecendo, mas Hicava o
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recado para quem estivesse fazendo um ato coma aquele, que era incabfvelpara
a cidade, e para elsa situagao; disse que a Cidade fazia sessenta e cinco ands, e
que falava que era igual ao Hilho, os paid podialn critical, mas quando se
escutava algu6m falando mal era inadmissivel, era uma cidade que ele escolheu
para viver, juntamente, com sous familiares, uma cidade maravilhosa, uma
cidade enriquecedora, que s6 tinha que se desenvolver, ainda mats o progresso
em Jaguariana; Cram sessenta e cinco anon de progresso e, com certeza, seriam
mais sessenta e cinco e muito mats de crescimento, e des ali da Casa, coma
representantes da populagao, nio podiam deixar que situag6es homo aquelas,
ocorressem na cidade, perdendo investimentos, perdendo empresa, perdendo
empregos, que era isso que, realmente, ida gerar, dar ainda mais gas para a
populag5o ter maid qualidade de vida, ter, com certeza, uma situagao
confort6vel e continuando a escolher JaguariQna para se morar; disse que
Hicava ali seu recado naquela questao da Qualcomm, e que esperava que fosse
totalmente inverdade o que des estavam ouvindo, ]nas aquele comentfrio
estava muito forte na cidade; disse que o que valia ressaltar, at6 a questao
voltando ao AVCB, quantos comerciantes precisaram gastar uma fortuna, e
achava que todd Vereador tinha side procurado, que nio podia maid tirar o
alvaro pda questao do AVCB e o Municfpio, infelizmente, n8o estava fazendo
a sua parte, n8o estava fazendo a sua parte nas escolas, e que era bom at6
ressaltar aos pais, para que levassem aquele assunto para as APMs,
questionassem isso nas unidades escolares dos sous filhos, porque era
importante vistoriar, e o olhar do paid da mae, nesse memento, era de puma
importancia e responsabilidade; muito agradeceu, e ele, homo Vereador, maria

essas visitas a parter daquele memento, novamente, e que fizeram no passado,
havia cinco memes, e viram que, infelizmente, nio foi resolvido at6 aquele dia;
muito agradeceu e desqou boa noite a todos; a seguir, tomou a palavra a Sra.
Inalda Lucio de Barris Santana que cumprimentou a todos, dizendo que jamais
ela poderia deixar de falar da cidade de Jaguariana, por estar aniversariando; is
vezes ]nuitos poderiam azhar, "mas aniversfrio da cidade..." e disse a todos que
para des era a coisa mais importante, a cidade que des moravam e ela estava
aniversariando, e que ela escolheu Jaguariana para molar, e que ela nio era
daqui, a escolheu; parabenizou os que nasceram ali, homo o Fred, e que ela nio
era dali, mas era uma cidade que ela escolheu, e parabenizava, tamb6m, os dali
e os que escolhiam a Cidade, tamb6m, para morar; disse que ela tinha muito
que agradecer, porque ela chegou na cidade, muito jovem, ela tinha vinte e sais
anos quando ela chegou em JaguariOna, e que nela ela acabou de friar deus dois
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nilhos, e que no hoje ela era mae, e era mae, repetiu, de quatro netos nascidos
em Jaguaritina, e, gragas a Deus, era uma cidade que des tinham orgulho de
dizer: "Mora em Jaguariana", e homo o Cristiano falou em sua fda, e que ela se
emocionou muito, e emocionada continuou dizendo que seu pai, ele gostava
muito de Jaguariana, muitos ali conheceram o seu pai, confirmou com o Fred, e
que ele dizia: "Oh, meu DeusIEu queria que Deus me desse dez argos a mats
para eu ver coma ida vicar elsa cidade, porque ela s6 cresce." Disse que
enquanto o Cristiano falava ali, ela se emocionou, porque dada projeto, cada
coisa que era realizada em Jaguariana, um benfeitoria. tudo, ela se lembrava de
seu pai, e se lembrava muito, e que ipso a emocionou e ela se emocionava
quando ela via as arvores crescendo, a cidade crescendo muito e que se
lembrava do seu paie tinha a maier saudade; a seguir, pediu a todos que
dessem ulna salva de palmas para a Cidade, para o aniversfrio de Jaguariina; a
seguir, todos deram uma salva de palmas, e ao final, a Vereadora agradeceu; a
seguir, tomou a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo que,
primeiramente, passou a presid6ncia dos trabalhos da Mesa para a Sra. C6ssia
Murer Montagner, Vice Presidents; na tribune cumprimentou a todos, aos
Vereadores, a Vereadora Cfssia que presidia a sessio naquele memento, aos
servidores da Cgmara Municipal, a todos que estavam ali no Plenario,
acompanhando a Sessao, e quem os acompanhava pdas rides sociais, e disse
que era um momento de emogao a todos, quando falavam do aniversario, e que
a cidade de Jaguariana fazia sessenta e cinco anon e naqueles sessenta e cinco
anos havia muita hist6ria para se contar, mas antes dele falar um pouquinho de
Jaguariana, ele queria fazer mengao a uns her6is, her6is que, muitas vezes
passavam an6nimos, no seu dia a dia, her6is voluntdrios que faziain da sua
profissao um trabalho para atender a Comunidade, atender a sociedade, atender
aos ideais, que se propunham; disse que des tinham um proleto muito benito,
que foi criado por aquela Administragao, que era o Pasta Veterina'io, que
estava instalado la no bairro Roseira de Baixo, no Parque Am6rico Tonietti, e
aquele Pasta Veterinfrio atuava com os profissionais de Veterinfria
voluntfrios, e no Dia do Voluntariado, que foi dia vinte e oito de agosto, e que
era uma data para des refletirem e renderem a CIGS, VeterinArios que ali
estavam, e todos os demais que faziam parte dense proleto, a maior gratidao
deles; disse que sabiam da importancia do animal na vida de todd o ser
humano, des tinham uma significagao em dada familia, muitas vezes fazendo
parte dela, e des Cram os doutores, os doutores que, muitas vezes, salvavam
essas vidas de mementos diflceis, de acidentes, de doengas, enHim, de tudo o
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que acometia, e colocava em risco essa vida; disse que nio podia deixar passar
despercebido o que des vinham fazendo para a cidade, e ali deixava seu maior
sentimento de gratidao, a tudo o que des faziam e faziam com o coragao; disse
que ser voluntfrio nio era somente "voc& eazer aquilo em troca de", mas fazer
aquilo porque ama o que faz; parabenizou a dada um doles, e que ida tamar a
liberdade e ler o nome de dada um, porque homo ele falou, des elam os her6is
an6nimos, que des s6 se lembravam do doutor, mas n5o sabiam quem era o
doutor: Doutor Jorge Augusto Defbndi Penteado; Doutora Ana Luiza Alves
Aristimunho Fabiano; Doutor Andre Luiz Baldo Penteado; Doutor Renata
Picolo; e Doutora Cinthia Aparecida Murias Oliveira Santos; os parabenizou e
muito os agradeceu, em nome da Cidade, extensivo, tamb6m, a Secretfria
Maria do Carmo que promoveu esse prqeto, junto com o doutor Eduardo Chaib
que era o diretor que coordenava a todos des, e coordenava dada vez maid a
expansao dessa significativa atividade que des desenvolviam; os parabenizou;
houve uma silva de palmas de todos os presented; em seguida disse que,
quando falavam em JaguariOna, des faziam parte dessa hist6ria, sessenta e
cinco ands nio era um dia, muita gente passou por ali, muitos prefeitos, iquitos
vereadores, muitos presidentes, e na verdade, vinte e dois presidentes, e que
tinham a honra de ter tr6s ex presidente ali com des, para comemorarem juntos
naquele Plenfrio, aqueles sessenta e cinco anos; disse que aquela hist6ria foi
escrita a muitas maas, muitas gest6es, muito trabalho dificil, e que quando
comegou tudo if atras, na emancipagao de Jaguariana, era uma hist6ria que
chegava a des, que o Prefeito da 6poca, tinha que trazer a maquina de escrever
de casa, porque nio tinha, os recursos Cram poucos, a cidade era agricola, muita
dificuldade, mas ela foi crescendo, tiveram arrojados prefeitos, alguns que
fizeram o saneamento bisico da cidade, outros que deram a expansao vifria
para que Jaguari6na pudesse se desenvolver e ser, sim, a pot&ncia que era no
hoje; disse que todos que construiram essa hist6ria, mereciam os deus parab6ns;
sessenta e cinco ands de hist6ria nio era um dia, se nio tivessem o passado, nio
estariam colnemorando o plesente, e quigf falariam de futurol Disse que as
mios que construiram a duran penal, mereciam, realmente, ser lembradas, e a
atual Administragao que vinha lutando pelo presente da Cidade, vinha lutando
junto com a CAmara de Vereadores para que CIGS buscassem o melhor, e que era
democratico, o lnomento que des viviam, eram ideias diferentes, mas todos ali,
indistintamente, todos os Vereadores da Casa lutavam pelo bem da Cidade; des
tinham fornlas diferentes de fazer ipso, mas ele tinha certeza que amar
Jaguariana estava no coragao dc dada um dos que ali compunham aquela
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Cfmara Municipal; a seguir, disse que ida aproveitar para ler, rapidamente, os
dois requerimentos enviados pelts dais Deputados aquela Casa de Leis,
parabenizando a Cidade, um do Coronal Telhada que dizia: "Parabenizo a
populagao de Jaguari6na por mais um aniversario, rendendo homenagens aos
cidadgos desse Municipio, que prestam importance contribuigao ao crescimento
de nosso Estado e, consequentemente, de nossa Nagao." O Deputado Jorge
Caruso tamb6m encaminhou: "Parabenizando a laboriosa e hospitaleira
populagao de Jaguariana e dignas autoridades, apresento, atrav6s da presents
propositura, minhas homenagens polo transcurso de maid um aniversfria
Disse que Jaguariana do futuro era a Jaguariana que des estavam vendo,
industrial, crescente, com a Qualcomm vindo para a Cidade, o Parque Industrial
dada vez mais desenvolvido, e que des estavam lutando para que aqueles
desenvolvimentos viessem com uma organizagao, ordenado, para que todos
CIGS pudessem colher os bans frutos, des que no hole estavam vivendo, e sous
filhos que dali para ftente continuariam esse legado; disse que Jaguariana nada
mats era que o seu fema: "F6 e Trabalho", e que trabalho ali era o que nio
faltava, todos lutavam muito para a Cidade crescer, os filhos da terra que ali
nasceram e os que a adotaram, adotaram de coragao, porque amaram e o que
viram agradou a Cidade e que nio era a toa que ela crescia a dada dia; se fosse
uma cidade ruim, nio cresceria, as pessoas fugiriam dali, mas nio era ipso que
acontecia; as indQstrias nio viriam, o desenvolvimento do Parque Industrial, a
Cidade que des cantavam em prosas e verses, homo "Bonita por Natureza '
homo a "Estrela da Mogiana", que veio la atrfs nos trilhos do tram para
transportar o cafe e hoje ela levava o sonho, a esperanga de cadajaguariunense,
de cada pessoa que vivia nessa terra para poder, ao flnalda sua vida, dizer: "Eu
tenho orgulho de ser jaguariunense, eu tenho orgulho de ter escrito uma
pequena pfgina dessa hist6ria." Parabenizou JaguariQna, parabenizou ao povo
de Jaguari6na, que fazia elsa hist6ria todos os dias; a seguir, disse que a Oltima
inengao que queria fazer, era muito de cunho pessoal, mas era uma gratidao ao
Professor Tomaz, que escrevia artigos nos jomais da cidade, e que ele se
deparou, lendo o jomal"Jota Jota", naquele finalde semana, com um artigo que
contava um pouch a hist6ria da sua mae, professora daquela cidade, professora
de lnuitos que estavam ali, e muitos que o acompanhavam no hole, iriam saber
o que ele estava dizendo; disse que se emocionava falar disco, Ihe emocionava
saber que aquelajaguariunense prof'essora ajudou a transformar a vida de muita
dente, e proporcionar, realmente, atrav6s da Educagao, a transformagao da
sociedade; ao Professor Tomaz muito agradeceu, dispensou um beijo em seu
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coragao, e, realmente, Jaguariana e ele, Walter, parabenizavam o trabalho do
Professor; dispensou um grande abrago a todos e desejou boa noite; a seguir, a
Sra. Vice Presidente, Cissia purer MonLagner, devolveu a presid6ncia dos
trabalhos da Mesa para o Sr. Presidente, Walter Luis Tozzi de Camargo.
Terminado o Expedience, o Sr. Presidente suspendeu a sessio por quinze
minutes conforme detenninava o Art. 149, Paragrafo Unico, do Regimento
Interns, e naquele moments convidou os Veteringrios Voluntfrios para subirem
no Plenfrio para uma toto junto aos Vereadores, no sentido de registrar aquela
homenagem. Terminado o puzo concedido, o Sr. Presidents reabriu a Sessio
determinando a feitura da chamada, onde foi anotada a presenga dos seguintes
Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Nero, Angelo
Roberto Torres, Cdssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio
Neto, Inalda Lucio de Barros Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos,
Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e
Walter Luis Tozzi de Cainargo. Constatado n6mero regimental, o Sr. Presidents
deu infcio a Ordem do Dia: primeiramente, dos Srs. Luiz Carlos de Campos,
David Hilfrio Nets, Jose Muniz, Alfredo Chiavegato Nero, Romilson
Nascimento Silva, Inalda Lucio de Barron Santana, Angelo Roberto Torres,
Rodrigo da Silva Blanco e Walter Luis Tozzi de Camargo foi apresentado
requerimento de urg6ncia especialpara que os projetos de leis, a seguir, fossem
apreciados em Qnica discussao, naquela sessio: 1. Projeto de Lei que disp6e
sabre inclus5o de projeto no Plano Plurianual para o periodo de 2018 a 2021
(Lei Municipal n ' 2.463/2017), encaminhado a Casa peta OfTcio DER-n '
0126/2019; 2. Projeto de Lei que disp6e sobre inclusio de projeto nas diretrizes
orgamentarias para o exercicio de 2019 (Lei Municipal n ' 2.515/2018),
encaminhado a Casa peso OfTcio DER-n ' 0127/2019; 3. Projeto de Lei que
disp6e sabre inclusio de pl'ojeto no Orgamento Gerd do Municipio para o
exercicio de 2019 (Lei Municipal n ' 2.562/2018), encaminhado a Casa polo
Oficio DER-n ' 0128/2019; 4. Projeto de Lei que disp6e sobre autorizagao ao
Executivo para abertura de cr6dito especial encaminhado a Casa polo OfTcio
DER-n ' 0129/2019; 5. Projeto de Lei que autoriza o Poder Executive a
conceder repasse de recursos oriundos do Funds Municipal Idoso de Jaguariana
a entidade cadastrada no Conselho Municipal, para execugao de projetos
aprovados, e da outras provid6ncias (Associagao dos Amigos do Padre Gomes),
encatninhado a Casa pele Oficio DER-n ' 0130/2019. Em discussio e votagao o
Requerimento, foio mesmo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Sr.
Presidents designou a Vereadora Cfssia Murer Montagner para exarar um

ⓔ
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Onico parecer aos referidos projetos, tendo em vista se tratarem de mat6rias
analogas. Suspendeu a sessio. Decorrido o puzo necessfrio para elaborag5o do
Parecer. o Sr. Presidente reabriu a sessio determinando a sua leitura reference

aos Projetos de Lei do Executivo Municipal, n's. 069, 070, 071, 072 e
073/2019. A seguir, o Sr. Presidente colocou para apreciagao os seguintes
Projetos de Lei, em tlnica Discuss5o: 1. Projeto de Lei n ' 069/2019, do
Executivo Municipal, que disp6e sabre inclusio de projeto no Plano Plurianual
para o periodo de 2018 a 2021 (Lei Municipal n ' 2.463/2017) (Quorum de
deliberag5o: maioria absoluta: Art. 50, $ 1', Vlll do R.I.). Em discussio e
votagao foio mesmo aprovado por unanimidade de votos; 2. Projeto de Lei n '
070/2019, do Executive Municipal, que disp6e sobre inclusio de projeto nas
diretrizes orgamentarias para o exercicio de 2019 (Lei Municipal n '
2.515/2018) (Quorum de deliberagao: maioria absoluta: Art. 50, $ 1', Vlll do
R.I.). Em discussio e votagao foia mesmo aprovado por unanimidade de votos;
3. Projeto de Lei n ' 071/2019, do Executivo Municipal, que disp6e sobre
inclus5o de projeto no Orgamento Gerd do Municfpio para o exercicio de 2019
(Lei Municipal n ' 2.562/2018) (Quorum de deliberagao: maioria absoluta: Art.
50, $ 1', Vlll do R.I.). Em disclussio e votagao foie mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 4. Projeto de Lei n ' 072/2019, do Executive Municipal,
que disp6e sabre autorizagao ao Executive para abertura de cr6dito especial
(Quorum de deliberagao: maioria absoluta: Art. 50, $ 1', Xll do R.I.). Em
discussio e votag5o foio mesmo aprovado por unanimidade de votes; 5.
Projeto de Lei n ' 073/2019, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder
Executivo a conceder repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal Idoso
de Jaguariana a entidade cadastrada no Conselho Municipal, para execugao de
projetos aprovados, e df outras provid6ncias (Associagao dos Amigos do Padre
Gomes) (Quorum de deliberagao: maioria simpler: Art 49, "a" $ 1', do R.I.)
Etn discussio e votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votes. A
seguir, em Segunda Discussio foi apreciado o Projeto de Lei n ' 062/2019, dos
Srs. Walter Luis Tozzi de Camargo e Cristiano Jose Cecon, que apresenta
denominagao de viag pablicas, e da outras provid6ncias (Quorum de
deliberagao: maioria simples: Art 49, "a" $1 I ', do R.I.). Em discuss8o e
votagao foio mesmo aprovado por unanimidade de votes. A seguir, em
Primeira Discuss5o foram apreciados: 1. Projeto de Lei Complementar
016/2019 do Executive Municipal, que disp6e sobre o 13' salfrio (d6cimo
terceiro) salfrio aos empregados pablicos, regidos pda Consolidagao das Leis
do Trabalho (CLT) (Quorum de deliberag5o: maioria absoluta: Art . 50, $ 1'
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111, do R.I. cc art. 42 da LOM). Primeiramente, foi feita a leitura do Parecer
Conjunto das Comiss6es Permanentes de Constituigao, Justiga e Redagao e de
Orgamento, Finangas e Contabilidade. Em discussao, pda ordem, pediu a
palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo dizendo que queria fazer uma
mengao, f azer uma corregao aos Vereadores que estavam presentes na reuni8o
de Comissao, onde debateram aquele prqeto da quest5o do d6cimo terceiro, ele
achava que tinha coJbetido um equivoco e todos la, tamb6m, acabaram
passando desapercebidos diante das discuss6es; disse que o Estatuto ja previa,
exatamente aquela disposigao na lei, entao, aprovaram as aiterag6es no ano
passado que ja estava englobada com os mesmos dizeres e termos daquela lei
atualque ida abranger os celetistas, entao, houve uma dQvida se a questao da
antecipagao vir para o mQs de aniversario, nio precisava, tamb6m corrigir do
Estatuto, nao, n5o precisava, jf aprovaram aquino, ele tomou o cuidado de fazer
uma consulta lnais criteriosa junta ao Estatuto e, ai sim, estava constatado, se
ele nio estivesse equivocado, duzentos e treze, duzentos e catorze, duzentos e
doze, duzentos e treze, era alguma coisa assim, o artigo do Estatuto que ja tinha
feith aquela previsao; entao, ele queria registrar la porque na Comissio foi
debatido at6 para esclarecer os servidores, estavain presentes alguns membros
do Sindicado e, ele queria deixar por fim a mengao dole e parabenizar o
Govemo por fazer aquele tips de medida e que existia uma disparidade muito
grande com o servidor piblico de quem era estatutario, quem era celetista,
enfim, as coisas nio caminhavam da mesma maneira e aquela lei vinha,
exatamente, ajudar a colocar amboy num p6 de igualdade naquele quesito que
desrespeitava ao d6cimo terceiro, onde poderia optar em receber a primeira
parcela no m6s de aniversfrio, ou no periods de f6rias e, a segunda parcela no
final do ano no m6s de dezembro; entao, com ipso os doin ficariam num p6 de
igualdade e a justiga seria feita com aquela proposta que vinha do Executive;
porque nio fbi feito aquino antes? Porque aquela materia nio era de
compet6ncia daquela Casa e, sim do Poder Executive as anflises, o trabalho
feito pda equipe s6 proporcionou em estar enviando naquele moments;
registrou tamb6m, e que estaria encaminhando ao Executivo uma proposta
naqueles moldes para que outras garantias e direitos ao servidor pablico fossem
apresentados para os celetistas tambfm, aos molded que tinha junto ao Estatuto
e que era uma proposta de iniciativa doles e que ida chegar is m8os do Sr.
Prefeito para buscar e debater depois naquela Casa e fazer justiga para que
todos fosseln, I'ealmente, iguais para fazer as mesmas coisas na Administragao
Publica. A seguir, em votagao o Projeto de Lei Complementar 016/2019 do
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Executivo Municipal, que disp6e sobre o 13' salfrio (d6cimo terceiro) salfrio
aos empregados pablicos, regidos pda Consolidagao das Leis do Trabalho
(CLT), toto mesmo aprovado por unanimidade de votos. 2. Projeto de Lei
068/2019 da Sra. Inalda Lucio de Barros Santana, que instituie inclui no
calendfrio oHtcial de eventos do Municipio de Jaguariana, a "Semana
Municipal da Prevengao a Viol&ncia Dom6stica", e da outras provid6ncias.
(Quorum de deliberagao: maioria simpler: Art 49, "a" $ 1', do R.I. ).
Primeiramente, foi feita a leitura do Parecer Codunto das Comiss6es
Permanentes de Constituigao, Justiga e Redagao, de Orgamento, Finangas e
Contabilidade, de Saade, Educagao, Cultura, Assist6ncia Social, Lazer e
Turismo e de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Em discussgo e

votagao toto mesmo aprovado por unanimidade de votes. Terminada a Ordem
do Dia, o Sr. Presidente deu initio a Explicagao Pessoal dos Senhores
Vereadores, que se mani6estariam sobre atitudes pessoais assumidas durante a
Sessio ou no exercicio do mandato (Art. 168, R.I.): pda ordeln, usou a palavra
o Sr. Alfredo Chiavegato Nero que, cumprimentou todos os presentes, o
Secretfrio Municipal, Valdir Parisi, dizendo que gostaria, mats uma vez de
enaltecer o aniversirio da Cidade que ida acontecer na quinta-keira e pegando o
rancho, homo bem disse o nobre Vereador Cecon e a nobre Vereadora Inalda,
ele era daquele jaguariunense que, realmente, conflrmando com a Inalda que
vibrava com a grama crescendo, com tudo aquilo que foi conquistado, ennlm,
ftuto do trabalho do povo jaguariunense, porque quem teve a oportunidade de
nascer em Jaguarittna conhecia muito as diHiculdades, principalmente, com
relagao aos parametros que tinham na regiao, Jaguariana diflcilmente era
refer6ncia em alguma coisa e, atualmente, eram refer6ncia a navel at6 Nacional;
disse, ainda, que des, jaguariunenses, na Cidade eram lninorias, eram minorias,
jaguariunense que era jaguariunense, nascido e criado em JaguariQna, em
virtude do crescimento que a Cidade teve, no hoje Cram minorias se fosse
pegar; naquele memento ele deu homo exemplo das Hilhas dole que Cram
campineiras porque existia uma legislagao onde as pessoas tinham que se
registradas na cidade onde existia, onde nascia, onde tinha matemidade e aquino
veil a mudar depois com o tempo, quando Jaguariana comegou a ter
matemidade nos anon de noventa e nave, onde comegou a fimcionar a
Matemidade em Jaguariana, no Hospital Municipal e que aquino foi um grande
avango para a Cidade porque ela, talnb6m, n5o crescia em nOmero
populacional; atualmente, se via o crescimento at6 de jaguariunenses, ele estava
hlando, em virtude da migragao que existia, crescia mesmo, entao, CIGS
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conheciam, realmente, aquilo que tinham e no hole o que tinha, entao, ele,
assim homo o Pai da Inalda e, tamb6m, ficou muito emocionado e gostaria de
ter mats uns cinquenta anon de vida, se Deus assim quisesse para ver onde a
Cidade ida chegar, mas, ele vibrava, vibrava mesmo vendo drama crescer no
Municipio, porque nio tinham oportunidades nenhuma, para quem queria
estudar ou fazer uma faculdade tinha que sair de JaguariQna, malemf se fazia o
segundo grau; quantos colegas dele nio tiveram a oportunidade de continuar
fazendo um curse de aperfeigoamento e graduagao, cram inimeros; disse ao
Waltinho que a mie dele foi bem lembrada por ele atrav6s do artigo do
Professor Tomaz e ele tinha as refer6ncias, a mie dole a qual foi professora da
quarta s6rie no Amancio, onde no hoje era o gabinete do Prefeito, na ante bala
do Gabinete do Prefeito, assim coma tinha o tio deli o "Ti" que, tamb6m foi o
professor deli, sabia que era bem mais novo que a dona Therezinha mas,
tamb6m foi professor dole; disse que era gratificante estar com sessenta e cinco
ands de Elnancipag5o Politica do Municipio, lelnbrando de situag6es, ele
voltava a dizer, nio tinha matemidade, antes daquilo nio nasciajaguariunense,
quem nascia em Campinas tinha que ser registrado campineiro, n5o era
verdade, perguntou; talvez tivesse nascido em Jaguariana de parteiro na 6poca,
ele nio labia, se naquela 6poca nio tinha mais, poderia ver que alguns colegas
que eram filhos de jaguariunenses e na identidade eram homo campineiros,
enfim, naquele moments tinha o Hospital, na area de Educagao, de Saade, na
area de Seguranga Publica avangos significativos, coma disse a Cassia, sabiam
que a Cidade, por maid que tivesse um recurse flnanceiro nio poderia se
transformar, nio era uma ilha de prosperidade, tinham as dificuldades e coin
aquino labia a Camara, aos gestores p6blicos enfrentf-las com a vontade que
sabiam que tinham de enfrenta-la, de discutir, de tentar propor uma solugao, is
vezes, nem o recurso nio era suH]ciente para solucionar ]nas, estavam tentando,
de uma certa forma, minimizar o impacto da arise que assolou o Pals; mas,
quando se fazia aniversario, celebre-lo era argo muito importante; entao, ele
tinha flcado muito emocionado pdas palavras, disse ao Cecon, que tamb6m foi
criado na rua Jose Alves Guides e na rua Alfredo Engler e ele achava que nio
tinha mais ningu6m morando la, era s6 com6rcio, talvez o Bilo, que mudou ao
[ado da imobilifria e o restante, se n&o fa]eceram, mudaram mas, a grande
maiol'ia tinha falecido, entao, infelizmente ele voltava a dizer, uma geragao ja
nio se f azia presents e s6 tinha sobrado a deles e ele voltava a dizer, cram
minorias e felizes daqueles que puderam escolher Jaguariana para moran, b'uto
daqueles antecessores doles que lutaram bastante para transf ormar aquela Vila
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January em uma cidade, no hoje, decantada; ent5o, s6 tinham que vicar
orgulhosos, parabenizar o povo de Jaguariina, porque sem o labor dole,
JaguariOna nio syria o que era, aos imigrantes que escolheram a Cidade s6
tinham que agradecer porque, no hoje, poderiam dizer que des podiam
sobreviver da Cidade, criar os filhos e, que CIGS, futuramente, poderiam ter sous
descendentes fincando raizes, ainda mais, na Cidade; ele parabenizou maid uma
vez a querida cidade de Jaguariana polos sessenta e cinco anon de Emancipagao
Politica e Administrativa; desejou boa noite a todos; a seguir, fez uso da palavra
o Sr. Alonso Lopes da Silva, que cumprimentou a todos os presentes, dizendo
que, na verdade, ele se inscreveu para falar de um projeto de lei que apresentou
naquela Casa, que foi aprovado polos nobres Colegas, que era a lei dois mil
seiscentos e treze e o que dizia a lei? A lei falava que tinha que ter o servigo de
taxi em eventos festivos da Cidade, a lei foisancionada polo Prefeito e teriam a
experi6ncia de ver no hoje homo ela ida funcionar no Rodeio; por que ele
apresentou aquela lei? Porque precisava ester sempre sintonizado com que a
populagao falava, com que a populag5o dizia e, com o que ela reivindicava e
aquino era uma reivindicag5o dos taxistas, porque tinha uma situagao que os
incomodava que era a questao de contratar taxi de Campinas para estar fazendo
servigo de taxi dentro da Cidade, queria dizer, era uma situagao muito
inc6moda; ele apresentou aquele prqeto e, homo ele ja havia dito, iriam ter a
experiencia de ver homo ida flmcionar naquele ano, ele ja falou com o Josino,
que era Secretdrio de Mobilidade Urbana e ida ser reservada uma area, pele que
ele entendeu, ele ngo foi veri$1car e, que no dia seguinte ida dar um pulo la para
saber homo ida vicar aquilo, polo que foi falado syria em frente a RED, na
entrada e Hicaria pr6ximo a arena e que syria mats um servigo oferecido para a
populagao, gragas aquela Casa e, tamb6m, a sensibilidade que a Casa teve para
aprovar aquele tipo de projeto, entao, des estariam 6lscalizando aquilo para ver,
realmente, cuomo ida funcionar; outra coisa era o seguinte, ele apresentou,
talnb6m, uma indicagao, canto e cinquenta e sets de doin mil e dezenove,
pedindo a limpeza no c6rrego que tinha dentro, na verdade, era uma APA que
tinha no Jardim Zambom, if em ama, tinha o Posto de SaQde e o que acontecia,
homo a fgua ngo escorria legal naquele c6rrego e quando chovia era uma
confusio que acabava, de carta fomla, a fgua invadindo as casas; eram mi]
problemas; por quG? Disse que uma coisa estranha ele mesmo foi veriHicar no
meir daquele c6rrego, tinha tipo um barranco de terra no meio do c6rrego, mas
a fgua ia at6 1a e parava e voltava, era toda uma confusao; foi acompanhado
aquino, fizeram uma discussio na Secretaria de Meir Ambiente, cobraram a
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Secretaria de Obras e, atualmente, estava na Secretaria de Planejamento, la na
topografia, por que? Teriam que fazer todd um estudo para ver coma seria feita
aquela limpeza, o que afetaria; entao, dando uma satisf aWaD para os moradores
do Jardim Zambom, des estavam acompanhando aquilo mas, tinham todas
aquelas quest6es legais, quest6es t6cnicas, quest6es de Meta Ambiente, que
seriam acompanhadas, tanto pda Secretaria de Meir Ambiente, porque la era
uma Area de Protegao Ambiental e, tamb6m, a topografia ida fazer todo um
estudo para ver se ida canalizar o c6nego, se ida limpar ou que seria feito la
porque, realmente, estavam preocupados, porquc ida comegar o periodo de
chuvas e ida trazer os inc6modos para os moradores do Jardim Zambom e
estavam acompanhando aquilo de porto, e que foi uma reivindicagao, homo ele
disse, de toda aquela regi5o, principalmente, dos moradores do Jardim
Zambom, agradeceu; o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo, Presidents, reforgou
o convite aos Vereadores sabre a reuni5o de Comiss6es, is dezoito horas, para
tratar de alguns assuntos que tramitavam, naquela Casa, para preparar para a
pr6xima Sessio Ordinfria.Terminada a Explicagao Pessoal, o Sr. Presidents
encen'ou a Sessao, convocando a pr6xima Sessio Ordinfria para o dia dezessete
de setembro de dois mil e dezenove, terra-keira, com initio determinado para as
dezoito e trinta horas. Nada ibais havendo a tratar, lavreia presente ata que lida
e achada conforms, vai devidamente assinada.

/ I. l?"-
Vereador Ward.I.u
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