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

Legislatura da Câmara Municipal de Jaguariúna, realizada aos quatorze de 

novembro 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 a Vereadora 

Cássia Murer Montagner para proferir o seguinte texto: Livro do Eclesiastes – 

capítulo 3,  versículos 1 a 8: “Para cada coisa há seu momento e um tempo para 

toda atividade debaixo do céu.  Há um tempo para nascer e um tempo para 

morrer, um tempo para plantar e um tempo para arrancar as plantas. Um tempo 

para matar e um tempo para curar, um tempo para demolir e um tempo para 

construir. Um tempo para chorar e um tempo para rir, um tempo para prantear e 

um tempo para dançar. Um tempo para jogar pedras e um tempo para recolhê-

las, um tempo para abraçar e um tempo para se abster de abraços. Um tempo 

para buscar e um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para 

jogar fora. Um tempo para rasgar e um tempo para costurar, um tempo para se 

calar e um tempo para falar. Um tempo para amar e um tempo para odiar, um 

tempo para a guerra e um tempo para a paz.” A seguir, o Sr. Presidente 

determinou a feitura da 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. 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 Décima Segunda Sessão Extraordinária e da Décima 

Terceira Sessão Extraordinária, ambas realizadas aos sete de novembro de dois 

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

pelo Plenário e assinadas pela Mesa.  A seguir, o Sr. Presidente determinou a 

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

Torres pediu a palavra apresentando requerimento verbal, baseado no Art. 213, 

II do Regimento Interno solicitando que fosse dispensada a leitura da matéria 
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oriunda do Executivo Municipal, dos Projetos, dos Requerimentos, das 

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

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

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

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

102/2017, encaminhando a Casa Veto Parcial oposto ao Substitutivo do Projeto 

de Lei Complementar nº 011/2015, que acresce os §§ 5º e 6º, ao art. 36, da Lei 

Complementar Municipal nº 97/2004, que dispõe sobre o parcelamento e o 

ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município de Jaguariúna, e dá 

outras providências; 2. Ofício DER nº 107/2017, encaminhando a Casa Projeto 

de Lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos de convênio e/ou de 

compromisso com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São 

Paulo para implantação do canal de atendimento SEBRAE AQUI, e dá outras 

providências; 3. Ofício DER nº 109/2017, encaminhando a Casa Projeto de Lei 

que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto 

Educacional Jaguary Ltda. – IEJ, a fim de dar continuidade ao Programa 

Municipal Universidade para Todos – ProUni Municipal, e dá outras 

providências, depois de lidos foram o veto e os projetos de lei encaminhados 

para as Comissões Permanentes para parecer; 4. Ofício SEGOV nº 0690/2017, 

acusando recebimento do Requerimento nº 189/2017 do Sr. David Hilário Neto 

solicitando informações do motivo de ainda não ter sido respondido o 

Requerimento n 130/2017, de 08 de junho de 2017, de sua autoria, solicitando 

ao Executivo Municipal informações sobre o prazo para a UPA – Unidade de 

Pronto Atendimento fazer atendimentos pediátricos e se tornar 24 horas; 5. 

Ofício SEGOV nº 0691/2017, acusando recebimento do Requerimento nº 

190/2017 do Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando informações, em caráter de 

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

Saúde do bairro Roseira de Cima; 6. Ofício SEGOV nº 0692/2017, acusando 

recebimento do Requerimento nº 191/2017 dos Srs. Ângelo Roberto Torres, 

Taís Camellini Esteves e Cristiano José Cecon solicitando informar qual o valor 

total mensal de 8%, conforme contrato, com valor inicial de um milhão, 

quatrocentos e onze mil reais, que a Empresa Central Serviços Ltda – EPP 

(Zona Azul), repassa para a Prefeitura; 7. Ofício SEGOV nº 0693/2017, 

acusando recebimento do Requerimento nº 192/2017 do Sr. Afonso Lopes da 

Silva  solicitando à Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, 

ao Executivo Municipal, Secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços e 

Construtora DRR, informar por qual motivo as obras do Sistema de Coleta e 
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Afastamento de Esgoto - Bacia do Jaguari -2ª Fase, iniciadas em 30/06/2015, 

neste Município, na Praça Andorinhas, estão totalmente paradas 

(abandonadas)? Qual a previsão (dia – mês – ano) para que elas sejam 

reiniciadas e finalizadas; 8. Ofício SEGOV nº 0694/2017, acusando 

recebimento do Requerimento nº 193/2017 do Sr. Afonso Lopes da Silva 

solicitando informar qual o procedimento em relação aos munícipes que vêm de 

clínicas particulares com receitas prescritas destas clínicas; 9. Ofício SEGOV nº 

0695/2017, acusando recebimento do Requerimento nº 194/2017 do Sr. David 

Hilário Neto solicitando informar qual é a previsão-prazo para a compra das 

tendas para a FEART; 10. Ofício SEGOV nº 0696/2017, acusando recebimento 

do Requerimento nº 195/2017 do Sr. David Hilário Neto solicitando 

informações sobre estudos para melhor adequação no trânsito da Av. Antonio 

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

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

trânsito nessa Avenida 11. Ofício SEGOV nº 0697/2017, acusando recebimento 

do Requerimento nº 197/2017 da Sra. Tais Camellini Esteves solicitando 

informar o motivo de alguns funcionários do CONSAB não utilizarem o 

uniforme em horário de trabalho; 12. Ofício SEGOV nº 0698/2017, acusando 

recebimento do Requerimento nº 198/2017 da Sra. Tais Camellini Esteves 

solicitando informar qual o motivo é feito triagem para marcar oftalmologista, 

qual a finalidade e o porquê da demora para encaminhamento; 13. Ofício 

SEGOV nº 0699/2017, acusando recebimento do Requerimento nº 199/2017 da 

Sra. Tais Camellini Esteves solicitando informar se existe a possibilidade da rua 

Bahia, se tornar mão única; 14. Ofício SEGOV nº 0700/2017, acusando 

recebimento do Requerimento nº 200/2017 da Sra. Tais Camellini Esteves 

solicitando informar como está sendo feita a fiscalização sobre manutenção de 

terrenos baldios no Município; 15. Ofício SEGOV nº 0701/2017, acusando 

recebimento do Requerimento nº 201/2017 da Sra. Tais Camellini Esteves 

solicitando informações de quando se iniciará a manutenção das calçadas do 

centro da cidade, conforme Indicação nº 165/2017, de sua autoria; 16. Ofício 

SEGOV nº 0702/2017, acusando recebimento do Requerimento nº 202/2017 da 

Sra. Tais Camellini Esteves solicitando informações se existe a possibilidade de 

entrega dos uniformes escolares para o próximo ano letivo (2018) nas redes 

municipais de ensino; 17. Ofício SEGOV nº 0703/2017, acusando recebimento 

do Requerimento nº 203/2017 da Sra. Tais Camellini Esteves solicitando 

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

a limpeza urbana; 18. Ofício SEGOV nº 0704/2017, acusando recebimento das 
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seguintes Indicações nºs 341/2017 do Sr. Afonso Lopes da Silva; 340 e 

341/2017 do Sr. Alfredo Chiavegato Neto; 341/2017 do Sr. Ângelo Roberto 

Torres; 341/2017 da Sra. Cássia Murer Montagner; 341/2017 do Sr. Cristiano 

José Cecon; 341/2017 do Sr. David Hilário Neto; 341, 342 e 343/2017 da Sra. 

Inalda Lúcio de Barros Santana; 341/2017 do Sr. José Muniz; 340 e 341/2017 

do Sr. Luiz Carlos de Campos; 341/2017 do Sr. Rodrigo da Silva Blanco; 

341/2017 do Sr. Romilson Nascimento Silva; 341, 344, 345, 346, 347, 348 e 

349/2017 da Sra. Tais Camellini Esteves e 341/2017 do Sr. Walter Luís Tozzi 

de Camargo; 19. Ofício SEGOV nº 0726/2017, acusando recebimento do 

Requerimento nº 204/2017 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando 

informações sobre existência de projeto de lei que disponha sobre o 

desmembramento de lotes e a regularização de construções clandestinas e/ou 

irregulares no âmbito do Município de Jaguariúna, e dá outras providências, 

para o exercício de 2018; 20. Ofício SEGOV nº 0727/2017, acusando 

recebimento do Requerimento nº 205/2017 do Sr. Romilson Nascimento Silva 

solicitando informações de quando será construído os três pontos de ônibus 

para atender o bairro Vila Primavera; 21. Ofício SEGOV nº 0728/2017, 

acusando recebimento do Requerimento nº 206/2017 do Sr. Romilson 

Nascimento Silva solicitando informações de quando será construído o ponto 

de ônibus e também quando serão colocadas as placas de identificação com 

nome das ruas no bairro Reserva da Barra; 22. Ofício SEGOV nº 0729/2017, 

acusando recebimento do Requerimento nº 207/2017 do Sr. Romilson 

Nascimento Silva solicitando informar quando vai ser colocado semáforo e 

também faixas de sinalização no balão da avenida Vicenzo Grancheli, próximo 

à Escola Primeira Estação, que também dá acesso à Avenida do Distrito 

Industrial; 23, Ofício SEGOV nº 0730/2017, acusando recebimento do 

Requerimento nº 208/2017 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando 

informações sobre retirada de remédios da lista de padronizados do Município, 

e o motivo dos médicos que atendem pelo SUS, estarem receitando remédios 

não padronizados; 24. Ofício SEGOV nº 0731/2017, acusando recebimento do 

Requerimento nº 209/2017 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando 

quando será implantada a rotatória na estrada que dá acesso aos bairros 

Floresta, Santo Antonio do Jardim e Bom Jardim; 25. Ofício SEGOV nº 

0732/2017, acusando recebimento do Requerimento nº 210/2017 do Sr. 

Romilson Nascimento Silva solicitando informar quando serão colocadas 

placas de advertência sobre as Capivaras cruzando a pista nas proximidades do 

Hotel Happy Inn; 26. Ofício SEGOV nº 0733/2017, acusando recebimento do 
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Requerimento nº 211/2017 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando 

quando será implantado semáforo no cruzamento da rua José Alves Guedes 

com a rua Alfredo Bueno; 27. Ofício SEGOV nº 0734/2017, acusando 

recebimento do Requerimento nº 212/2017 do Sr. Romilson Nascimento Silva 

solicitando quando será implantado semáforo no balão da UPA (Unidade de 

Pronto Atendimento); 28. Ofício SEGOV nº 0735/2017, acusando recebimento 

do Requerimento nº 213/2017 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando 

informar quando será implantado o Semáforo no balão da CPFL, saída para 

Campinas; 29. Ofício SEGOV nº 0736/2017, acusando recebimento do 

Requerimento nº 214/2017 do Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando informar, 

em caráter de urgência, sobre a continuação da iluminação da Avenida Rinaldi, 

no bairro Jardim Zambom; 30. Ofício SEGOV nº 0737/2017, acusando 

recebimento do Requerimento nº 215/2017 do Sr. Romilson Nascimento Silva 

solicitando quando se cumprirá a promessa eleitoral “Creche em Tempo 

Integral” para as crianças entre 3 a 6 anos; 31. Ofício SEGOV nº 0738/2017, 

acusando recebimento do Requerimento nº 217/2017 do Sr. David Hilário Neto 

solicitando à Empresa Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda. 

informações do motivo de ter sido demitido do serviço o motorista Elias 

Santana, que atendia às viagens diárias da entidade “Raízes da Vida” (com 

cópia para o Executivo Municipal); 32. Ofício SEGOV nº 0739/2017, acusando 

recebimento do Requerimento nº 218/2017 da Sra. Tais Camellini Esteves 

solicitando quando será colocada iluminação no ponto de ônibus da Avenida 

dos Ypês, no bairro Roseira de baixo, próximo à Localiza, conforme solicitado 

na Indicação nº 238/2017; 33. Ofício SEGOV nº 0740/2017, acusando 

recebimento do Requerimento nº 219/2017 da Sra. Tais Camellini Esteves 

solicitando informar quando será feita a manutenção do ponto de ônibus na rua 

Theodoro Rodrigues Otero, no bairro Cruzeiro do Sul, conforme solicitado na 

Indicação nº 231/2017; 34. Ofício SEGOV nº 0741/2017, acusando 

recebimento das seguintes Indicações nºs 354/2017 do Sr. Afonso Lopes da 

Silva; 353/2017 do Sr. Alfredo Chiavegato Neto; 350, 351 e 352/2017 do Sr. 

Ângelo Roberto Torres; 357/2017 da Sra. Cássia Murer Montagner; 356/2017 

da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana; 358/2017 do Sr. José Muniz; 355/2017 

do Sr. Luiz Carlos de Campos; 359, 360, 361, 362, 363 e 364/2017 da Sra. Tais 

Camellini Esteves; 35. Ofício SEGOV nº 0742/2017, acusando recebimento da 

Moção nº 117/2017 do Sr. Romilson Nascimento Silva de Apelo ao Poder 

Executivo, para que não meça esforços, mobilizando todos os Setores, no 

sentido de trabalhar incansavelmente e de forma prioritária, para que a Rádio 
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Nova FM 105.9, existente em Jaguariúna desde 1998, possa manter suas 

atividades de forma segura, sem correr riscos de fechar suas portas; 36. Ofício 

SEGOV nº 0752/2017, acusando recebimento do Requerimento nº 220/2017 do 

Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando informações sobre existência de projeto 

para a continuação da iluminação da SP95 – trecho do Bairro Cruzeiro do Sul 

até o bairro Roseira de Cima; 37. Ofício SEGOV nº 0753/2017, acusando 

recebimento do Requerimento nº 221/2017 do Sr. Luiz Carlos de Campos 

solicitando informações sobre os investimentos previstos para os próximos anos 

no Município, visando aumentar a captação, tratamento, armazenamento e 

distribuição de água à população; 38. Ofício SEGOV nº 0754/2017, acusando 

recebimento do Requerimento nº 222/2017 do Sr. Romilson Nascimento Silva 

solicitando ao Executivo Municipal para que a ASAMAS envie a “Prestação de 

Contas” daquela Associação, referente ao primeiro semestre de 2017 para 

exame e análise dos senhores Vereadores e munícipes interessados; 39. Ofício 

SEGOV nº 0755/2017, acusando recebimento das seguintes Indicações nºs  

366/2017 do Sr. Ângelo Roberto Torres; 372, 373 e 374/2017 do Sr. Cristiano 

José Cecon; 365/2017 do Sr. Luiz Carlos de Campos; 367, 368, 369, 370 e 

371/2017 da Sra. Tais Camellini Esteves. A seguir, dos Senhores Vereadores 

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

Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres que revoga o § 3º da Lei nº 2.192, de 

17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a forma de cobrança de consumo 

excessivo de água originado de vazamentos invisíveis nas instalações de prédio, 

e dá outras providências. 2. De Decreto Legislativo do Sr. Alfredo Chiavegato 

Neto que dispõe sobre a concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. 

Milton Modesto; 3. De Decreto Legislativo do Sr. Ângelo Roberto Torres – 

Neguita Torres que dispõe sobre a concessão de título de “Cidadão 

Jaguariunense”, ao Sr. José Siqueira Barbosa; 4. De Decreto Legislativo do Sr. 

Afonso Lopes da Silva - Silva que dispõe sobre a concessão de título de 

“Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Beniaminio Fábio Di Gioia; 5. De Decreto 

Legislativo do Sr. David Hilário Neto que dispõe sobre a concessão de título de 

“Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Carlos Roberto de Oliveira; 6. De Decreto 

Legislativo do Sr. Romilson Nascimento Silva que dispõe sobre a concessão de 

título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Denilson Natal Colombo; 7. De 

Decreto Legislativo do Sr. Romilson Nascimento Silva que dispõe sobre a 

concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Adriano Daniel; 8. De 

Decreto Legislativo do Sr. Romilson Nascimento Silva que dispõe sobre a 

concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Luciano Peixoto; 9. De 
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Decreto Legislativo do Sr. Romilson Nascimento Silva que dispõe sobre a 

concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Antonio Araújo 

Cavalcante; 10. De Decreto Legislativo dos Srs. Ângelo Roberto Torres e Luiz 

Carlos de Campos que dispõe sobre a concessão de título de “Cidadão 

Jaguariunense”, ao Sr. Luiz Gonzaga Fechio; 11. De Decreto Legislativo do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, que dispõe sobre a concessão de título de 

“Cidadão Jaguariunense” ao Sr. Francisco Almeida da Silva; 12. De Decreto 

Legislativo da Sra. Cássia Murer Montagner, que dispõe sobre a concessão de 

título de “Cidadão Jaguariunense” ao Sr. André Duarte Moreira; 13. De 

Decreto Legislativo da Sra. Cássia Murer Montagner, que dispõe sobre a 

concessão de título de “Cidadão Jaguariunense” ao Sr. Enrique Garrido  Suárez; 

14. De Decreto Legislativo da Sra. Cássia Murer Montagner, que dispõe sobre a 

concessão de título de “Cidadã Jaguariunense” à Sra. Dianelys Sanchez Galvez; 

15. De Decreto Legislativo da Sra. Cássia Murer Montagner, que dispõe sobre a 

concessão de título de “Cidadã Jaguariunense” à Sra. Dayamis Bell Planche; 

16. De Decreto Legislativo da Sra. Cássia Murer Montagner, que dispõe sobre a 

concessão de título de “Cidadão Jaguariunense” ao Sr. Oscar Suárez Oviedo; 

17. De Decreto Legislativo da Sra. Cássia Murer Montagner, que dispõe sobre a 

concessão de título de “Cidadã Jaguariunense” à Sra. Elisa Gavilan Sauchay; 

18. De Resolução do Sr. Romilson Nascimento Silva que institui o “Título de 

Agente Público de Segurança do Ano” do Município de Jaguariúna, e dá outras 

providências, depois de lidos, foram os projetos encaminhados para as 

Comissões Permanentes para parecer; Requerimentos: 1. Do Sr. Afonso Lopes 

da Silva – Silva, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a 

existência ou não de um cronograma para manutenção de pintura de sinalização 

de trânsito, em especial das faixas de pedestres que especifica; 2. Do Sr. Afonso 

Lopes da Silva – Silva, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a 

existência ou não de um cronograma para manutenção de pintura da sinalização 

de trânsito, em especial do cruzamento da rua Francisco Dal‟Bó, sentido 

Guedes e Bom Jardim.;  3. Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva, solicitando ao 

Executivo Municipal informar se existem estudos nessa Administração, que 

incluam o critério de avaliação para os funcionários concursados designados a 

prestarem serviços em outros departamentos e/ou setores ligados ao Estado, 

União e ao Poder Judiciário; 4. Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva, 

solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a fiscalização das obras 

dos acessos viários do bairro de Guedes que estão sendo realizadas; 5. Do Sr. 

Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo Municipal informar se será 
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encaminhado ao Legislativo, ainda neste exercício, Projeto de Lei visando 

aumentar o número de vagas disponíveis do Programa Municipal Universidade 

para Todos – PROUNI Municipal para o próximo ano; 6. Do Sr. Afonso Lopes 

da Silva solicitando à Renovias Concessionária S/A sinalização adequada na 

Rod. SP-340, trecho onde fica a entrada do Br. Bananal, informando a travessia 

de pedestres, solicitando redução de velocidade; 7. Do Sr. Romilson Silva 

solicitando ao Executivo Municipal informar qual a previsão de início e 

conclusão de iluminação da Estrada Santa Júlia. (com cópia para a CPFL 

Jaguari); 8. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando à AGEMCAMP 

informar se existe a possibilidade de implantação de “cartão único”, de 

gratuidade no transporte público para utilização do idoso e das demais 

gratuidades prevista em lei, com validade para todos os municípios que 

compõem a RMC -Região Metropolitana de Campinas; 9. Do Sr. Luiz Carlos 

de Campos solicitando ao Executivo Municipal informar quais as providências 

tomadas para captura e guarda de animais de grande porte (bovino e equino) 

que se encontrarem soltos pelas ruas da Cidade e quais órgãos responsáveis por 

estes serviços; 10. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo 

Municipal informar sobre a possibilidade da área municipal existente no Bairro 

Colina do Castelo, no final da Av. Milton Fortunato Guglielminetti, ser 

utilizada como Centro de Treinamento para o Canil e como base para a ROMU 

da Guarda Municipal; 11. Da Sra. Inalda Lúcio Barros Santana – Inalda 

Cabeleireira, solicitando ao Executivo Municipal informações das Indicações 

75, 22 e 90 de 2017 de sua autoria, que não foram atendidas; 12. Do Sr. Ângelo 

Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal Relatório 

das Despesas Pormenorizadas até a presente data, referente à Receita de 2017, 

destinada ao Departamento de Trânsito Municipal,  e valores arrecadados; 13. 

Do Sr. José Muniz solicitando ao Deputado Federal Nelson Marquezelli, 

destinar verba para ampliação de Creches que especifica no Município; 14. Do 

Sr. José Muniz solicitando ao Deputado Federal Jefferson Campos, doar uma 

VAN e um veículo pequeno para a área da Saúde do Município. Indicações: 1. 

Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva, solicitando ao Executivo Municipal a 

mudança do ponto de ônibus da rua Cosmópolis, próximo a Central Clínica nº 

82, para a mesma rua, na altura da escada que dá acesso ao Pronto Socorro do 

Hospital Municipal Walter Ferrari; 2. Do Sr. José Muniz solicitando ao 

Executivo Municipal para quando for denominar alguma rua ou algum próprio 

municipal lembrar-se da pessoa da Senhora “Neusa de Campos Santos”; 3. Do 

Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal que seja feita manutenção 
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na Praça defronte ao Hospital, no que concerne à manutenção e conserto dos 

brinquedos, bem como a garantia da iluminação, trocando as lâmpadas 

queimadas; 4. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal que seja 

feita manutenção no Parque Serra Dourada, no que concerne à manutenção e 

conserto dos brinquedos, bem como a garantia da iluminação, trocando as 

lâmpadas queimadas; 5. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal 

que seja feita manutenção no Parque Luis Barbosa, no que concerne à 

manutenção e conserto dos brinquedos, bem como a garantia da iluminação, 

trocando as lâmpadas queimadas; 6. Do Sr. José Muniz solicitando ao 

Executivo Municipal que seja feita manutenção no Parque dos Lagos, no que 

concerne à manutenção e conserto dos brinquedos, bem como a garantia da 

iluminação, trocando as lâmpadas queimadas; 7. Da Sra. Cássia Murer 

Montagner solicitando ao Executivo Municipal  construção de uma lombada na 

Rua Nelson Righi, altura do nº 78, Parque dos Ipês.; 8. Da Sra. Cássia Murer 

Montagner solicitando ao Executivo Municipal repintura da lombada na Av. 

Pacífico Moneda, altura do nº 349; 9. Do Sr. José Muniz solicitando ao 

Executivo Municipal repintura da faixa de pedestres na Rua Maranhão, 

defronte à Empresa INBRASC; 10. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo 

Municipal manutenção no bueiro existente na Rua Orlando Tonini, no Bairro 

Jardim Imperial;  11. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal 

repintura das faixas de pedestres e “PARE”, no balão da escola Prefeito 

Joaquim Pires Sobrinho II; 12. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo 

Municipal construção de uma lombada na Rua Bernardino, defronte ao nº 975, 

na Vila 12 de Setembro I; 13. Da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao 

Executivo Municipal para que a Rede Municipal de Ensino que atendem 

crianças de 3 a 5 anos volte a funcionar em período integral, criando novas 

vagas p/crianças de 0 a 3 anos nas creches do município; 14. Do Sr. Alfredo 

Chiavegato Neto solicitando ao Executivo Municipal para demarcar vagas para 

idosos na Rua Alfredo Engler, em frente ou próximo ao prédio da Farmácia de 

Alto Custo; 15. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao 

Executivo Municipal em caráter de urgência, reparo na Rua Pernambuco, 

próximo à Rua Paraná; 16. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao 

Executivo Municipal que não deixe faltar materiais de trabalho e produtos para 

as atividades diárias das pessoas que frequentam o CAPS, na Roseira; 17. Do 

Sr. Rodrigo da Silva Blanco solicitando ao Executivo Municipal Construção de 

lombada Av. Pacífico Moneda, altura Condomínio Portal das Palmeiras, Bairro 

Vargeão;18. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo Municipal 
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alteração de trânsito na rotatória da Av. Antonio Pinto Catão com Av. Rinaldi, 

conforme especifica; 19. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres 

solicitando ao Executivo Municipal poda de uma árvore na rua Macieira, 

esquina com Rua Galo, em frente ao posto de saúde Domingos Granghelli, 

Bairro Roseira de Cima; 20. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana solicitando 

ao Executivo Municipal melhorias em ruas que especifica no bairro Santo 

Antonio do Jardim; 21. Da Sra. Taís Camellini Esteves – Taís da Água 

solicitando ao Executivo Municipal para que seja feita a limpeza e poda do 

mato no Bairro Colinas do Castelo; 22. Da Sra. Taís Camellini Esteves – Taís 

da Água solicitando ao Executivo Municipal para que seja feita a limpeza e 

poda do mato na Praça do Bairro Cruzeiro do Sul; 23. Da Sra. Taís Camellini 

Esteves – Taís da Água solicitando ao Executivo Municipal para que seja feita 

a limpeza e poda do mato da Praça Mogi Mirim. Moções: 1. Do Sr. José Muniz 

de Congratulações e Louvor à Secretaria de Turismo e Cultura, pelo sucesso do 

espetáculo “Rainha do Gelo”; 2. Da Sra. Cássia Murer Montagner de 

Congratulações e Louvor à Gravação de DVD com Mazinho Quevedo e a 

Orquestra Violeiros do Jaguary, ocorrido dia 23 de outubro no Teatro 

Municipal de Jaguariúna; 3. Da Sra. Cássia Murer Montagner de 

Congratulações e Louvor à Secretaria Municipal de Educação pela realização 

do Projeto “Aluno Cidadão”, acontecido nos meses de outubro e novembro; 4. 

Da Sra. Cássia Murer Montagner de Congratulações e Louvor à APAE de 

Jaguariúna pela realização do Evento “Comida de Boteco”, acontecido no dia 

20 de outubro do corrente, naquela Entidade; 5. Do Sr. Romilson Silva de 

Congratulações e louvor à ROTA – Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, pelo 

aniversário de 47 anos de sua existência, comemorados em solenidade, 

acontecida no último dia 19 de outubro, na cidade de São Paulo; 6. Do Sr. 

Alfredo Chiavegato Neto de Pesar pelo passamento da Sra. Olivia Mosca 

Granghelli, aos 90 anos, ocorrido no dia 20 de outubro corrente, nesta cidade; 

7. Do Sr. Romilson Silva de Congratulações e louvor à PM pelo evento 

realizado nesta Casa de Leis, em 27 de outubro corrente, homenageando 

policiais militares que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à 

comunidade. A seguir, foram lidas as ementas das seguintes correspondências 

de Diversos: 1. Comunicado Nº CM 222848/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 510.541,03;  2. Comunicado Nº CM 

222849/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

comunicando  liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 
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R$ 7.400,00; 3. Comunicado Nº CM 222850/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando  liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 2.480,00;  4. Ofício nº 448/2017 – 

SESEXP. Da Sra. Secretária de Saúde,  dando resposta à Indicação nº 326/2017 

do Sr. Vereador Afonso Lopes da Silva,  solicitando ao Executivo Municipal 

juntamente com a Unidade de Zoonose, com sede na FAJ – Faculdade de 

Jaguariúna para que possa visitar o Loteamento Reserva da Barra, para 

constatar o grande número de cães vivendo em condições precárias, nas ruas 

daquele Bairro, tomando providências cabíveis no controle de nascimento da 

espécie e na segurança de todos. (com cópia para a Unidade de Zoonose da FAJ 

– Faculdade de Jaguariúna); 5. Ofício nº 001/2017 – CMS da Presidente do 

Conselho Municipal de Saúde,  dando resposta ao Requerimento nº 222/2017 

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

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

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

munícipes interessados; 6. Ofício nº 1283/2017 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo Campinas/SP da Caixa Econômica Federal, comunicando 

contrato de repasse celebrado entre o Município de Jaguariúna e a Caixa, para 

construções de novas instalações no perímetro do Centro Cultural no valor de 

R$ 975.000,00 com contra partida do Município no valor de R$ 25.000,00; 7. 

Ofício nº 1252/2017 da Gerência Executiva e Negocial de Governo 

Campinas/SP da Caixa Econômica Federal, comunicando contrato de repasse 

celebrado entre o Município de Jaguariúna e a Caixa, para recapeamento de 

vias públicas no Município, no valor de R$ 245.850,00 com contra partida do 

Município no valor de R$ 4.150,00; 8. Ofício nº 109/2017 – Presidência 

ASAMAS  da Presidente da Associação Santa Maria de Saúde  dando resposta 

ao Requerimento nº 222/2017 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao 

Executivo Municipal para que a ASAMAS envie a “Prestação de Contas” 

daquela Associação, referente ao primeiro semestre de 2017 para exame e 

análise dos senhores Vereadores e munícipes interessados; 9. Ofício nº 

064/2017 – Superintendência Técnica da Associação Santa Maria de Saúde  

dando resposta ao Requerimento nº 198/2017, da Sra. Taís Camellini Esteves 

solicitando informar por qual o motivo é feito triagem para marcar 

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

10. Processo nº 015/2017– Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de 

Jaguariúna, referente ao balancete mensal relativo à Receitas e Despesas da 

Câmara Municipal de Jaguariúna de agosto/2017; 11. Processo nº 016/2017– 
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Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Jaguariúna, referente ao 

balancete mensal relativo à Receitas e Despesas da Prefeitura Municipal de 

Jaguariúna de agosto/2017; 12. Processo nº 017/2017– Finanças e 

Contabilidade da Câmara Municipal de Jaguariúna, referente ao balancete 

mensal relativo à Receitas e Despesas da Câmara Municipal de Jaguariúna de 

setembro/2017; 13. Processo nº 018/2017– Finanças e Contabilidade da Câmara 

Municipal de Jaguariúna, referente ao balancete mensal relativo à Receitas e 

Despesas da Prefeitura Municipal de Jaguariúna de setembro/2017. 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. Afonso Lopes da Silva – Silva, solicitando ao Executivo 

Municipal informações sobre a existência ou não de um cronograma para 

manutenção de pintura de sinalização de trânsito, em especial das faixas de 

pedestres que especifica, em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade 

de votos; 2. Requerimento do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva, solicitando ao 

Executivo Municipal informações sobre a existência ou não de um cronograma 

para manutenção de pintura da sinalização de trânsito, em especial do 

cruzamento da rua Francisco Dal‟Bó, sentido Guedes e Bom Jardim, em 

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

Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva, solicitando ao Executivo Municipal 

informar se existem estudos nessa Administração, que incluam o critério de 

avaliação para os funcionários concursados designados a prestarem serviços em 

outros departamentos e/ou setores ligados ao Estado, União e ao Poder 

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

Requerimento do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva, solicitando ao Executivo 

Municipal informações sobre a fiscalização das obras dos acessos viários do 

bairro de Guedes que estão sendo realizadas, em votação, foi o mesmo 
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aprovado por unanimidade de votos; 5. Requerimento do Sr. Luiz Carlos de 

Campos solicitando ao Executivo Municipal informar se será encaminhado ao 

Legislativo, ainda neste exercício, Projeto de Lei visando aumentar o número 

de vagas disponíveis do Programa Municipal Universidade para Todos – 

PROUNI Municipal para o próximo ano, em votação, foi o mesmo aprovado 

por unanimidade de votos; 6. Requerimento do Sr. Afonso Lopes da Silva 

solicitando à Renovias Concessionária S/A sinalização adequada na Rod. SP-

340, trecho onde fica a entrada do Bairro Bananal, informando a travessia de 

pedestres, solicitando redução de velocidade, em votação, foi o mesmo 

aprovado por unanimidade de votos; 7. Requerimento do Sr. Romilson Silva 

solicitando ao Executivo Municipal informar qual a previsão de início e 

conclusão de iluminação da Estrada Santa Júlia. (com cópia para a CPFL 

Jaguari), em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 8. 

Requerimento do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando à AGEMCAMP 

informar se existe a possibilidade de implantação de “cartão único”, de 

gratuidade no transporte público para utilização do idoso e das demais 

gratuidades prevista em lei, com validade para todos os municípios que 

compõem a RMC -Região Metropolitana de Campinas, em votação, foi o 

mesmo aprovado por unanimidade de votos; 9. Requerimento do Sr. Luiz 

Carlos de Campos solicitando ao Executivo Municipal informar quais as 

providências tomadas para captura e guarda de animais de grande porte (bovino 

e equino) que se encontrarem soltos pelas ruas da Cidade e quais órgãos 

responsáveis por estes serviços, em votação, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade de votos; 10. Requerimento do Sr. Luiz Carlos de Campos 

solicitando ao Executivo Municipal informar sobre a possibilidade da área 

municipal existente no Bairro Colina do Castelo, no final da Av. Milton 

Fortunato Guglielminetti, ser utilizada como Centro de Treinamento para o 

Canil e como base para a ROMU da Guarda Municipal, em votação, foi o 

mesmo aprovado por unanimidade de votos; 11. Requerimento da Sra. Inalda 

Lúcio Barros Santana – Inalda Cabeleireira, solicitando ao Executivo Municipal 

informações das Indicações nºs. 75, 22 e 90 de 2017 de sua autoria, que não 

foram atendidas, em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 

12. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando 

ao Executivo Municipal Relatório das Despesas Pormenorizadas até a presente 

data, referente à Receita de 2017, destinada ao Departamento de Trânsito 

Municipal,  e valores arrecadados, em votação, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade de votos; 12. Requerimento do Sr. José Muniz solicitando ao 
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Deputado Federal Nelson Marquezelli, destinar verba para ampliação de 

Creches que especifica no Município, em votação, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade de votos; 13. Requerimento do Sr. José Muniz solicitando ao 

Deputado Federal Jefferson Campos, doar uma VAN e um veículo pequeno 

para a área da Saúde do Município, em votação, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade de votos; 14. Moção do Sr. José Muniz de Congratulações e 

Louvor à Secretaria de Turismo e Cultura, pelo sucesso do espetáculo “Rainha 

do Gelo”, em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; 15. 

Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de Congratulações e Louvor à  

Gravação de DVD com Mazinho Quevedo e a Orquestra Violeiros do Jaguary, 

ocorrido dia 23 de outubro no Teatro Municipal de Jaguariúna, em votação, foi 

a mesma aprovada por unanimidade de votos; 16. Moção da Sra. Cássia Murer 

Montagner de Congratulações e Louvor à Secretaria Municipal de Educação 

pela realização do Projeto “Aluno Cidadão”, acontecido nos meses de outubro e 

novembro, em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; 17. 

Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de Congratulações e Louvor à APAE 

de Jaguariúna pela realização do Evento “Comida de Boteco”, acontecido no 

dia 20 de outubro do corrente, naquela Entidade, em votação, foi a mesma 

aprovada por unanimidade de votos; 18. Moção do Sr. Romilson Silva de 

Congratulações e louvor à ROTA – Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, pelo 

aniversário de 47 anos de sua existência, comemorados em solenidade, 

acontecida no último dia 19 de outubro, na cidade de São Paulo, em votação, 

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

Chiavegato Neto de Pesar pelo passamento da Sra. Olivia Mosca Granghelli, 

aos 90 anos, ocorrido no dia 20 de outubro corrente, nesta cidade, em votação, 

foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; 20. Moção do Sr. Romilson 

Silva de Congratulações e louvor à PM pelo evento realizado nesta Casa de 

Leis, em 27 de outubro corrente, homenageando policiais militares que se 

destacaram pelos relevantes serviços prestados à comunidade, 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 cinco 

minutos, 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 o 

Sr. Afonso Lopes da Silva que cumprimentou a todos, dizendo que iria colocar 

uma questão ali que era importante para a cidade, que era a questão do 

transporte, e que eles já fizeram reunião na Casa dos Vereadores com a 

Metrópolis colocando várias questões e uma das questões que, aliás, não era 
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nova, era a questão da segurança dos passageiros lá em Campinas, e como todo 

mundo sabia, o ponto final do ônibus de Jaguariúna lá em Campinas foi 

transferido para uma rua muito perigosa lá, uma rua com várias passagens de 

marginais, e que era algo complicado; disse que eles fizeram toda uma luta e 

que, aliás, aquela luta não era só da Casa, mas de toda a cidade, e que fez toda 

uma luta para que o ponto final do ônibus fosse transferido para dentro do 

Terminal Rodoviário lá em Campinas, disse ao Magrão, e, de certa forma, eles 

tiveram uma resposta naquela semana da EMTU, que o ponto final do ônibus 

de Jaguariúna iria para dentro do Terminal Rodoviário, terminal metropolitano, 

que era anexo à Rodoviária, e que isso era muito importante, como ele já tinha 

dito, por causa da segurança dos passageiros; disse que fizeram toda uma 

movimentação, e que não foi só uma luta de Jaguariúna, mas eles, através do 

Parlamento Metropolitano, fizera toda uma articulação com as demais cidades 

da Região Metropolitana, e que eles conseguiram, através de audiências 

públicas, que eles assistiram em Monte Mor, que assistiram em Hortolândia, 

devido a essa pressão, onde os ônibus, como ele já disse, estavam falando de 

Jaguariúna ia para dentro do terminal, como os demais ônibus das demais 

cidades da Região Metropolitana; disse que isso era muito importante para a 

segurança dos pedestres, e que no local era complicado, depois das dezenove 

horas já assistiam assalto, pessoal que perdia celular, e que era uma confusão;  

disse, então, que a partir de dezembro, e que tiveram naquela semana, como ele 

já tinha dito, uma reunião, em Santo Antonio de Posse, do Parlamento 

Metropolitano e lá o diretor da EMTU,  o Zilião, tinha colocado para eles essa 

questão que era muito importante, que atendia uma reivindicação de Jaguariúna 

como as demais cidades da Região Metropolitana e que era um motivo para 

eles estarem comemorando, e era um motivo da Casa, também, de certa forma, 

estar resolvendo, em partes, a questão da segurança dos pedestres, das pessoas 

que trabalhavam em Campinas, que dependiam do ônibus, e, com certeza, era 

uma vitória de todos eles e, principalmente, da população de Jaguariúna, e 

agradeceu; a seguir, tomou a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Neto que 

cumprimentou a todos, dizendo que gostaria de usar o momento de sua fala, 

especificamente para o assunto ASAMAS, e que vinham observando aí, ao 

longo da última semana, uma preocupação muito grande dos diretores da 

ASAMAS com relação aos recursos destinados à ASAMAS para o próximo 

ano, e que eles iriam ter uma audiência pública no dia vinte e quatro, confirmou 

com o Bozó, a respeito do Orçamento Municipal, e aproveitaria a oportunidade, 

e pediu desculpas ao Silva, que era o Presidente da Comissão de Orçamento, 
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mas conclamar a população a participar e o que lhes causava preocupação era 

que no orçamento encaminhado a Casa, o valor destinado para a ASAMAS 

para o próximo ano era de vinte e oito milhões, algo próximo de vinte e nove 

milhões; vinte e oito e oitocentos; disse que teve a oportunidade de pegar o 

relatório que a ASAMAS encaminhou para a Casa, pela última audiência, 

através de solicitação do Presidente, e que só gostaria de dizer a todos o 

seguinte: foi firmado um termo de aditamento no dia vinte e oito de dezembro 

de dois mil e dezesseis, destinando um recurso para a ASAMAS para o ano de 

dois mil e dezessete, de janeiro a junho, da ordem de vinte e cinco milhões de 

reais, ou seja, quatro milhões e duzentos por mês; disse que foi feito um novo 

termo de aditamento, posteriormente, no dia dois do sete de dois mil e 

dezessete, destinando um recurso de julho a dezembro de vinte e um milhões, 

ou seja, três milhões e quinhentos por mês, e disse que iria faltar recursos no 

Hospital, e que se no hoje eles estavam ouvindo algumas reclamações, era 

porque os recursos que eram destinados à ASAMAS para prestar um serviço à 

população foram reduzidos e iria significar um atendimento muito menor à 

população, e que no hoje, o que eles estimavam, que eles mandaram ali  do 

relatório, aquilo que foi destinado ao Hospital n aquele ano, foi da ordem de 

quarenta e seis milhões ou uma média de três milhões e oitocentos por mês, e 

que não era suficiente para bancar as despesas que, eles sabiam, do Hospital; 

disse que a preocupação era grande e que ele esperava que aquele debate viesse 

a se acalorar a cada vez mais na Casa, porque o Executivo sinalizou uma 

redução ainda mais do orçamento para o próximo ano, na ordem de vinte e oito 

milhões, iria diminuir o atendimento, e que ali em mãos ele tinha todo o 

relatório do contrato de gestão, todo o atendimento que a ASAMAS tinha que 

prestar para a Sociedade, através da Prefeitura, e no contrato de gestão a 

maioria dos itens ali descritos, a ASAMAS estava prestando um serviço acima 

do contratado, ou seja, a Prefeitura contratou, sabia lá, cem internações, e a 

ASAMAS estava fazendo cento e vinte, exames médicos, sabia lá, mil, a 

ASAMAS estava fazendo mil e quinhentos, e que estava tudo escrito ali e que 

era bem didático para poder ter algumas informações; disse que já foi 

procurado por munícipes preocupados, munícipes que faziam parte da 

ASAMAS também, com relação aos recursos oriundos do Orçamento para a 

ASAMAS para o próximo ano; pediu a todos que se empenhassem nesse 

assunto, também, e que a área de Saúde era muito importante no Município, e 

que sabiam do atendimento do Hospital, e era preocupante; disse que eles, a 

maioria dos Vereadores, tiveram uma reunião recente com o Prefeito, e que saiu 
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um boato que a ASAMAS não seria mais a empresa que administraria o 

Hospital, e que estavam pensando em trocar a ASAMAS, ou seja, iam pegar 

uma outra entidade que fizesse o serviço, como uma OS, no Hospital, e que o 

Prefeito falou para eles que seria boato; disse que eles tinham uma 

confiabilidade nas pessoas que estavam lá à frente da ASAMAS, eles 

gostavam, pelo menos,  do modelo de gestão lá que, até então, foi apresentado, 

e, pelo menos na sua opinião, e os nobres Vereadores o endossaram naquele 

momento, que eles não gostariam que a ASAMAS saísse da administração do 

Hospital, e o Prefeito falou que, realmente, era um boato, e que agora eles 

precisavam, realmente, canalizar recursos para que lá se prestasse um 

atendimento ainda melhor, e que precisava de dinheiro, sem dinheiro, 

realmente, não dava para fazer nada e sabiam que lá, o quanto mais se 

caminhava, mas se gastava, porque o clamor por recursos lá e o atendimento 

vinha aumentando drasticamente, e tinha atendimentos lá que se falava, eram 

doze mil atendimentos/mês, e que era gente para caramba, sem falar que a UPA 

também estava sendo administrada pela ASAMAS, e que era um assunto que, 

realmente, requeria uma atenção de todos e da própria sociedade, e o momento 

da sociedade se explanar era, justamente, na audiência pública; desejou boa 

noite e agradeceu; a seguir, tomariam a palavra os Srs. Ângelo Roberto Torres e 

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

Cecon que cumprimentou a todos,  dizendo que estava formalizando com os 

advogados um requerimento que ele apresentaria, um pedido oficial, para que 

na próxima reunião de Comissões, que era o Waltinho, a Cássia e o David, 

fosse feito, bolado alguma ideia, onde eles chegassem até o Governo Estadual, 

a Secretaria Estadual de Saúde para que eles conseguissem adiantar consultas, 

exames e cirurgias vindas vagas pela regulamentação do Governo Estadual; 

disse a todos que tinha muita pessoa sofrendo, muita pessoa aguardando exame, 

e que ele estava passando por isso com sua mãe, e que não era fácil e por 

incrível que parecesse, ele sempre brigou por isso e que agora ele estava com o 

problema dela, e que ela teria que aguardar por três meses para uma possível 

cirurgia, e que não era fácil; pediu a todos que eles, da reunião de Comissões  

saísse uma ideia onde eles pudessem fazer uma apelação para o Governador, 

para o Secretário de Saúde, para que eles conseguissem um adiantamento, um 

aumento de vagas e que ele ficou até sabendo que existia a vontade da PUCC, 

que tinha alguns profissionais sobrando na PUCC em vir atender em 

Jaguariúna, e que existia essa ideia, não sabia se era válida, mas vindo oficial 

do Hospital, que a PUCC teria esses profissionais e que Jaguariúna teria salas e 
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horários e essas consultas; pediu, então, que na próxima reunião de Comissões, 

ele estava fazendo um documento oficial, para que fosse discutido isso e que 

era uma solicitação, e que achava que todos ali já passaram por isso, pessoas 

lutando pelo seu ente querido, e que estava na hora deles fazerem o papel deles; 

agradeceu a todos, desejando boa noite; a seguir, tomou a palavra o Sr. David 

Hilário Neto que cumprimentou a todos, primeiramente, parabenizou ao Silva 

pelas reuniões da RMC que ele esteve presente, e que foi uma conquista muito 

grande para a cidade conseguir parar dentro do terminal porque muitas pessoas 

já vinham sofrendo muito com isso, assalto, altas horas da noite e aquele 

desconforto muito grande, e que descer na rodoviária não tinha como ter 

segurança naquele espaço; parabenizou pela dedicação e que a Casa 

acompanhou de perto todo o empenho; a seguir disse que o Fred tinha bem 

iniciado a questão da ASAMAS e que ele também deu uma olhada no relatório, 

e que ele falava que o problema estava um pouquinho maior que isso,  porque 

esse assunto surgiu quando eles olharam para o ano que viria, só que o 

problema já estava naquele ano; disse que no primeiro semestre a ASAMAS 

recebeu no contrato de gestão vinte e cinco ponto três milhões de reais para seis 

meses, atendendo, fazendo sessenta e nove mil e seiscentos procedimentos; 

disse que no segundo semestre já caiu para vinte e um milhões e os 

procedimentos caíram para sessenta e três mil, só que oitenta por cento da folha 

do orçamento do Hospital era de folha de pagamento e a folha continuava a 

mesma e nesses cálculos, eles tiveram uma redução de oito por cento de 

procedimentos e dezessete por cento de receita; disse que todos sabiam que 

ninguém fazia milagres, ainda mais na questão de saúde, porque se usava muito 

e a questão financeira era de suma importância, e que no hoje o Hospital de 

Jaguariúna estava numa situação que ele nunca tinha visto antes, estava com 

precatórios, pessoas entrando no cartório e protestando o Hospital, pessoas 

tirando férias e não tendo o pagamento em dia dessas férias, não tinha dinheiro 

para o décimo terceiro, iriam ter que fazer manobras, não sabia o que iria fazer 

com esse décimo terceiro devido a essa assinatura da Presidente de aceitar os 

vinte e um milhões de repasse; disse que se a Casa não tomasse uma 

providência, o quanto antes, de chamar essa presidência, chamar o Hospital e a 

Secretaria de Saúde para esclarecer o que estava acontecendo... eles caíram já 

cinco mil e oitocentos procedimentos e que se as filas aumentaram e eles 

tiveram reclamações, estava um dos motivos, mesmo tendo essa redução, não 

foi o suficiente, o Hospital não iria conseguir fechar no azul naquele ano, e que 

a Casa  precisava fazer, não sabia se era um suprimento de receita, porque o 
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Hospital não tinha condições disso tudo, e quando eles aumentaram ainda mais 

a visão da ASAMAS, o problema era ainda maior, a ASAMAS não tinha um 

real de verbas trabalhistas, e que se mandassem qualquer funcionário embora 

naquele dia, a ASAMAS não tinha verba para conseguir custear, e com 

quinhentos funcionários essa verba era milhões de reais; disse que se a Casa 

não se organizar junto com o Executivo e pensar num plano de dez ou vinte 

anos que conseguisse fazer um caixa para a ASAMAS ter esse dinheiro em 

caixa, a ASAMAS seria uma OS falida, e essa falência, automaticamente, iria 

ferir todos os munícipes de Jaguariúna que dependiam do Hospital, com 

certeza; disse que quando falaram do primeiro semestre e do segundo, o 

primeiro semestre foram vinte e cinco milhões de reais e não tinha a UPA, e 

que isso estava no contrato de gestão; no segundo semestre abaixou quatro 

milhões e incluiu a UPA, também, no atendimento,  e que, realmente, ninguém 

ia fazer milagre em questão financeira, e que ele ia até convidar o Hospital para 

ensinar essa matemática, porque eles precisavam até aprender para a vida deles, 

reduzir tanto e não reduzir os procedimentos; disse que outra questão bastante 

importante, a Central Reguladora de Campinas estava exigindo que Jaguariúna, 

e não sabia se era Campinas, se não lhe falhava a memória, que Jaguariúna 

atendesse pacientes de Holambra e Artur Nogueira para cirurgias de vesícula e 

apendicite; disse que essas cirurgias já estavam sendo marcadas na ASAMAS, e 

que ela estava entrando na lista junto com os pacientes de Jaguariúna, e que não 

era maldade, não, querer atender, mas o repasse dessa verba pelo que ele ouviu, 

eram de onze mil reais, e que não dava nem para abrir a porta do Hospital com 

onze mil reais, e quem estava pagando era o contribuinte de Jaguariúna; disse 

que eram diversas questões que ele achava e dia vinte e quatro iria ser muito 

importante, mas tinha que ser uma reunião especifica para a questão ASAMAS,  

porque o problema era muito maior do que parecia, e se continuasse da forma 

que estava o Hospital iria entrar numa calamidade financeira, com certeza; 

disse que a princípio era isso, e que ele queria participar dessa luta juntamente 

com a ASAMAS e com os munícipes da cidade, porque um Hospital como o de 

Jaguariúna, referência, podia se tornar um grande problema para a cidade, e que 

precisavam se organizar financeiramente, o Município hoje, o Bozó tinha 

acabado de lhe passar, eles tiveram um aumento de receita de trinta e quatro por 

cento de ICMS, que beirava os cinco milhões de reais, se não lhe falhava a 

memória, e que falar que o Município estava em calamidade financeira, não era 

verdade; tinha dívida, tinha, mas estava sendo paga, mas precisava de 

organização; muito agradeceu, desejando boa noite a todos; a seguir, tomaria a 
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palavra a Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana que a passou; tomou a palavra o 

Sr. José Muniz que cumprimentou a todos, falando, primeiramente, de uma 

indicação que ele fez a respeito da “Neusa de Campos Santos”, a Pastora 

Neusa, da Igreja Quadrangular, pedindo que fosse lembrada ali pelo Executivo 

quando tivesse a inauguração de uma obra, de uma rua, e que achava mais do 

que justo pela dedicação dela a vida inteira no Município, dedicou a vida dela e 

que achava que era merecido ser lembrado da Pastora Neusa, independente de 

religião, e que achava que o trabalho que ela desenvolveu no Município, e se 

perguntassem para a maioria do pessoal na cidade, todos iriam se lembrar dela, 

e que na sua opinião achava mais do que justo essa indicação para que o 

Município se lembrasse dela; disse que também tinha feito dois requerimentos, 

para o Deputado Marqueselli e outro para o seu amigo Jefferson Campos, que 

também era do Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular, e que sempre 

a Igreja apoiou-os, e que agora ele estava pedindo um apoio para o Município, 

aproveitar agora, porque no próximo ano eles que estariam pedindo, 

novamente, o apoio deles na cidade, para que eles pudessem dar um apoio para 

eles, e solicitou ao Marqueselli uma ampliação da creche do Florianópolis e que 

achava que o problema maior no Município eram as creches, muitas mães 

sofrendo, e que ele sabia que essa situação era precária, não só no Município, 

mas sabia que vagas em creches estava difícil; disse que pediu, também, uma 

van, um veículo pequeno, para a Saúde  também, porque para se locomover de 

uma lado para o outro estava difícil, não tinha ambulância, pouca ambulância 

na cidade, no Município e os pacientes ficavam na fila de espera horas para 

descer até o Hospital, ou do Hospital para a UPA, ou até mesmo para ir embora,  

então, estava precário nesta área; falou, ainda, para o Fred, para o David na 

palavra deles, sobre a ASAMAS, e que tinham o apoio dele, pois estava 

sofrendo lá com recursos financeiros e sempre falou que a área da Saúde era 

prioridade, e que enquanto ele estivesse na Casa ele iria priorizar a Saúde, 

porque sem saúde ninguém ficava, podiam ficar sem tudo, mas sem a saúde 

ninguém conseguia ficar; achava que se fosse para eles priorizarem, no seu 

modo de ver, era a Saúde, achava que sem Saúde não conseguiam ficar, não 

conseguiam andar, caminhar, dava para ficar sem comer, sem dormir, sem 

beber, mas sem a Saúde ninguém conseguia ficar, e o Hospital ali era o que o 

Município tinha, a população mais carente, todo mundo dependia daquele 

lugar, inclusive a sua família, ele também passava ali, e não podiam deixar a 

qualidade do Hospital se perder; disse que tinham seu apoio, também, e 

acreditava que de todos os Vereadores, também, que a prioridade deles era a 
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Saúde; desejou boa noite a todos; a seguir, tomou a palavra o Sr. Luiz Carlos de 

Campos, que cumprimentou a todos dizendo que ele recebeu algumas 

reclamações e não sabia se os outros Vereadores receberam, também, a respeito 

do CAPS da Roseira, algumas pessoas questionavam que estava faltando 

materiais como tinta, e outros, para eles utilizarem lá no artesanato, e ele 

conversou na Secretaria de Saúde, que disse que já tinha dado uma normalizada 

em relação àquilo, daí ele entrou em contato com aquelas pessoas lá que 

passaram aquelas reclamações e eles informaram que, infelizmente, estava da 

mesma maneira, então, ele gostaria de pedir para os nobres Vereadores que 

estivessem conversando com a Secretária da Educação, da Saúde e com o 

Prefeito, para solicitarem uma especial atenção para o pessoal que frequentava 

o CAPS, para que fosse regularizado aqueles materiais que eles usavam lá no 

dia a dia deles; disse que a pessoa falava que tinha problema de depressão e ia 

lá e não tinha o material e se sentia até mal lá, pela falta daqueles materiais, ela 

falou também que aquele serviço eram melhor prestado, anteriormente, e eles 

sabiam, como o David tinha passado para todos, a Receita de Jaguariúna deu 

uma evoluída  boa no ano de dois mil e dezessete, e até outubro de dois mil e 

dezessete, a arrecadação de ICMS já descontado os vinte por cento do 

FUNDEB foi cento e quinze milhões, se no ano passado no mesmo período foi 

de oitenta e nove milhões, então, o acréscimo foi de vinte milhões na Receita, 

que representava trinta e quatro por cento a mais em relação ao ano passado, 

então, ele acreditava que tinha um recurso suficiente para disponibilizar melhor 

o material lá, até pelo que passaram para ele naquele dia, parecia que iria ser 

feita uma reportagem do trabalho que era desenvolvido no CAPS, então, ele 

esperava que aqueles materiais que estavam faltando, que chegasse a contento 

lá, para que as pessoas pudessem ir para aquele espaço, que era um espaço 

muito bom, ele já esteve lá algumas vezes e que pudessem atender com 

qualidade aquelas pessoas que procuravam aquela área na parte psicossocial; 

disse que ele foi informado também que tinha um médico que atendia os 

pacientes lá, mas parecia que a pessoa tinha saído e eles estavam vendo se 

conseguiam, de forma emergencial, estarem contratando outro profissional 

naquela área, mas ele gostaria de contar com o apoio dos senhores Vereadores 

para estarem solicitando ao Prefeito uma atenção especial para o CAPS e eles 

esperavam que não só para que se fizesse a reportagem, e, sim, que fosse uma 

coisa contínua; agradeceu a todos. A seguir, tomaria a palavra os Srs. Rodrigo 

da Silva Blanco, Tais Camellini Esteves, Walter Luís Tozzi de Camargo e 

Romilson Nascimento Silva, que a passaram. Terminado o Expediente, o Sr. 
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Presidente suspende a sessão por 15 (quinze) minutos, conforme determinava o 

Art. 149, Parágrafo Único, do Regimento Interno. Terminado o prazo 

concedido, o Sr. Presidente reabriu a Sessão determinando a feitura da 

chamada, onde foi anotada a presença dos seguintes Senhores 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. Projeto de 

Lei Complementar nº 017/2017, do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva que 

acresce os parágrafos 1º e 2º ao artigo 247 da Lei Complementar nº 134 de 19 

de novembro de 2017, que institui o Código de Postura 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 conjunto das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça 

e Redação, de Orçamento, Finanças e Contabilidade, de Meio Ambiente, Uso, 

Ocupação e Parcelamento do Solo e de Obras, Planejamento, Serviços 

Públicos, Atividades Privadas e Transportes. A seguir, foram apresentadas as 

seguintes Emendas: nº 01 – Modificativa de iniciativa da Comissão Permanente 

de Constituição, Justiça e Redação “O artigo 2º do Projeto de Lei 

Complementar nº 017/2017, passa a vigorar com a seguinte redação: „Art. 2º - 

Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação e será 

regulamentada no que couber no prazo de 60 (sessenta) dias.‟” Em discussão e 

votação, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; a seguir, dos Srs. 

Luiz Carlos de Campos, Alfredo Chiavegato Neto, Walter Luís Tozzi de 

Camargo, David Hilário Neto, José Muniz, Ângelo Roberto Torres, Afonso 

Lopes da Silva e Cássia Murer Montagner foram apresentadas as seguintes 

Emendas ao Projeto de Lei Complementar nº 017/2017: nº 02: “dá nova 

redação ao § 1º. no artigo 247, do Projeto de Lei Complementar nº 017/2017, 

com a seguinte redação: „§ 1º . Os comércios, indústrias, estacionamentos 

rotativos de veículos, postos de gasolina ou atividades assemelhadas deverão 

obrigatoriamente realizar e manter a demarcação do solo para permitir o livre 

trânsito de pedestres.‟”. Em discussão e votação, foi a mesma aprovada por 

unanimidade de votos; nº 03: “dá nova redação ao § 2º. no artigo 247, do 

Projeto de Lei Complementar nº 017/2017, com a seguinte redação: „§ 2º. A 

demarcação do solo deverá ser efetuada entre a área do recuo de 
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estacionamento com o meio-fio da calçada ou passeio público e sinalizada para 

a passagem de pedestres.‟” Em discussão e votação, foi a mesma aprovada por 

unanimidade de votos; nº 04: “inclui o § 3º. no artigo 247, do Projeto de Lei 

Complementar nº 017/2017, com a seguinte redação: „§ 3º. Os comércio, 

indústrias, estacionamentos rotativos de veículos, postos de gasolina ou 

atividades assemelhadas, que já possuam o rebaixamento das guias, deverão 

realizar a demarcação do solo prevista no § 1º deste artigo, no prazo de 6 (seis) 

meses, a contar da data de entrada em vigor desta lei complementar.‟” Em 

discussão e votação, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; nº 05: 

“altera a ementa do Projeto de Lei Complementar nº 017/2017, com a seguinte 

redação: „Acrescem parágrafos ao artigo 247 da Lei Complementar nº 134, de 

19 de novembro de 2017, que institui o Código de Posturas do Município de 

Jaguariúna e dá outras providências.” Em discussão e votação, foi a mesma 

aprovada por unanimidade de votos. A seguir, em discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 017/2017, do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva que acresce 

os parágrafos 1º e 2º ao artigo 247 da Lei Complementar nº 134 de 19 de 

novembro de 2017, que institui o Código de Postura do Município de 

Jaguariúna, e dá outras providências. Em discussão, pediu a palavra o Sr. Luiz 

Carlos de Campos dizendo que ele queria cumprimentar o Silva pela iniciativa 

do Projeto, as emendas foram propostas através da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação para estar aprimorando o projeto, e alguns pontos de 

Jaguariúna, que tinha a guia rebaixada já tinha aquela demarcação, que era o 

Espaço Sabores lá no Cruzeiro, que tinham as vagas para veículos e tinha a 

demarcação por onde os pedestres deveriam passar; no posto de gasolina lá 

embaixo, perto do Centro Cultural também existia aquela demarcação, então 

era importante porque tinham muitos pontos em Jaguariúna que tinham as guias 

rebaixadas, terrenos de esquina, e o pessoal não estava respeitando, 

infelizmente, estacionavam em cima da calçada e a calçada, como foi lido lá 

nas emendas, o Código de Postura já era claro, que era para a passagem do 

pedestre, então, ele acreditava que aquele projeto de lei estaria ajudando, com 

aquela demarcação ia ficar definido o local onde o pedestre passava e o veículo 

não poderia estacionar; lembrou que na semana passada àquela, eles tiveram 

uma reunião na Câmara a respeito de mobilidade urbana e era uma coisa 

importante que o Município precisava estar atento, já existia a Lei de 

Mobilidade e precisava ser aplicada e como ele falou, atualmente, o pessoal 

estacionava em cima da calçada e ficava até parte do veículo na rua, e era uma 

coisa que precisava acabar, precisava ir mudando, era questão de consciência e 
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ele achava que aquela lei iria levar benefício em relação àquilo, então, 

parabenizou mais uma vez o Silva por ter tido aquela iniciativa e apresentado 

aquele projeto de lei complementar; a seguir, pediu a palavra o Sr.  Afonso 

Lopes da Silva, que cumprimentou a todos, dizendo que, na verdade, a questão 

da mobilidade urbana era um desafio, ele achava que em Jaguariúna tinha um 

problema muito sério com as calçadas e tinham outras questões, para eles 

enquanto legisladores tentarem solucionar, tentar achar saída para aquelas 

questões, e complicava mais ainda quando misturava pedestre com carro, 

quando misturava a questão da mobilidade, quando envolviam vários outros 

fatores, principalmente, por exemplo, o posto de combustível, quando iam 

abastecer e passava lá o pedestre, para saber qual era o espaço do carro, qual 

era o espaço do pedestre, ele achava que tinha de estar detalhada aquela 

questão, qual era o espaço do carro, qual era o espaço do pedestre, a questão do 

estacionamento rotativo, quando o carro ia entrar ou sair, qual era a referência 

lá, tinha de ficar claro, então, eram iniciativas que eles estavam contribuindo na 

questão da mobilidade urbana, eram coisas para serem feitas; disse que foi um 

rapaz na Casa, levado pelo David, e era funcionário da Motorola e ele colocou 

algumas questões e ele tinha problema visual, então, eram questões e desafios 

que as pessoas enfrentaram nos dias de hoje e eles tinham de achar a saída, ele 

sabia que, às vezes, eles iam consultar e a questão era simples; agradeceu ao 

Bozó pelo debate, na contribuição, nas emendas que foram apresentadas lá e 

sem dúvida alguma, quem tinha a ganhar era a população de Jaguariúna e 

principalmente as pessoas, que tinham algum problema de mobilidade, enfim, o 

pedestre em geral ia ganhar com aquela lei que a Câmara, com certeza, ia estar 

votando naquela noite e iria aprovar; agradeceu a todos pelo apoio e pediu para 

pensarem na população e na mobilidade urbana; a seguir, em votação o Projeto 

de Lei Complementar nº 017/2017, do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva  foi o 

mesmo aprovado por unanimidade de votos. 2. Projeto de Lei nº 053/2017, da 

Sra. Cássia Murer Montagner, que institui o “Dia Municipal da Pessoa com 

Deficiência”, no Município de Jaguariúna, e dá outras providências. (Quorum 

de deliberação: maioria simples: Art.49, “a”, § 1º do R.I. Primeiramente, foi 

feita a leitura do Parecer conjunto das Comissões Permanentes de Constituição, 

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

Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo e de Defesa dos 

Direitos Humanos e Cidadania. Da Comissão Permanente de Constituição, 

Justiça e Redação foi apresentada Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 

053/2017: “Art. 1º - Fica suprimido o art. 2º do Projeto de Lei nº 053/2017, que 
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institui o “Dia Municipal da Pessoa com Deficiência” no Município de 

Jaguariúna, e dá providências.” Em discussão e votação a Emenda foi a mesma 

aprovada por unanimidade de votos”. A seguir, em discussão o Projeto de Lei 

nº 053/2017, da Sra. Cássia Murer Montagner, que institui o “Dia Municipal da 

Pessoa com Deficiência”, no Município de Jaguariúna, e dá outras 

providências, pediu a palavra a Sra. Cássia Murer Montagner que 

cumprimentou a todos, dizendo que aquele projeto de lei foi uma sugestão do 

Presidente da APAE quando ele esteve na Casa, na verdade ele tinha o intuito 

de, naquele momento do ano, eles fazerem uma reflexão mais profunda na 

cidade, envolver as pessoas, envolver as escolas, envolver a Câmara, levar as 

pessoas para aquela discussão, inclusive, ela ficava feliz porque a questão 

anterior lá, na questão da mobilidade também ia de encontro com aquilo, na 

questão das pessoas com deficiência, também, poderem andar pela cidade 

livremente, além dos outros direitos, que ia em coincidência proposital, com o 

Dia Nacional da Pessoa com Deficiência; disse que ele tinha aquele objetivo 

que naquele momento eles fizessem uma grande reflexão na cidade para que, 

cada vez mais, o direito das pessoas com deficiência fosse respeitado; 

agradeceu a todos e disse que esperava que os nobres colegas a seguissem 

naquela idéia. A seguir, em votação, foi o ojeto de Lei nº 053/2017, aprovado 

por unanimidade de votos. 3. Projeto de Lei nº 054/2017, do Sr. Afonso Lopes 

da Silva – Silva e dos Srs. Alfredo Chiavegato Neto, Ângelo Roberto Torres, 

Cássia Murer Montagner, Cristiano José Cecon, David Hilário Neto, Inalda 

Lúcio de Barros Santana, José Muniz, Ljuiz Carlos de Campos, Rodrigo da 

Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva,Tais Camellini Esteve e Walter Luís 

Tozzi de Camargo, que inclui o § 5º ao artigo 1º da Lei nº 1.628, de 08 de 

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

rotativo pago de veículos em áreas especiais das vias e logradouros públicos 

“Zona Azul”, e dá outras providências (Quorum de deliberação: maioria 

absoluta: Art.50, § 1º IV, do R.I.).  Primeiramente, do Sr. Afonso Lopes da 

Silva foi apresentado Requerimento, baseado no art. 244 e seus parágrafos do 

Regimento Interno solicitando o adiamento da votação Projeto de Lei nº 

054/2017, do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva e dos Srs. Alfredo Chiavegato 

Neto, Ângelo Roberto Torres, Cássia Murer Montagner, Cristiano José Cecon, 

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

de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva,Tais 

Camellini Esteve e Walter Luís Tozzi de Camargo, que inclui o § 5º ao artigo 1º 

da Lei nº 1.628, de 08 de novembro de 2005, que dispõe sobre a criação do 
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sistema de estacionamento rotativo pago de veículos em áreas especiais das 

vias e logradouros públicos “Zona Azul”, e dá outras providências, por duas 

sessões ordinárias.  Em discussão, o Sr.  Presidente disse que iria abrir a palavra 

para o Vereador Silva justificar a colocação daquele requerimento. O Sr, 

Afonso Lopes da Silva disse que ele achava que na vida, também, era daquela 

forma, quando se tinha dúvidas de qualquer proposta a pessoa tinha de se 

recolher, refletir e depois apresentar aquela mesma proposta com segurança, e 

era o que ele estava fazendo lá; ele consultou algumas pessoas e pelo que eles 

viram lá, não poderia relacionar a questão da gratuidade com uma questão da 

Zona Azul, aquilo poderia ter um questionamento a nível nacional, o 

CONTRAN,  que era o Conselho Nacional de Trânsito, e questionar a relação 

que eles estavam fazendo com gratuidade e a questão Zona Azul, então, ele iria 

se recolher, refletir e questionar o Jurídico da Câmara e outras instâncias para 

que pudesse apresentar o projeto com mais segurança; disse que tiveram 

exemplos de que apresentaram projetos com alguma pressa, ou com alguma 

ansiedade e eles sabiam os problemas que tiveram de administrar; falou que ele 

apresentou aquela vista pra que pudessem consultar e apresentar de novo o 

projeto, refletir mais, discutir mais e aprovar com a segurança que Jaguariúna 

merecia. A seguir, em votação o Requerimento de Adiamento da Votação, foi o 

mesmo aprovado por unanimidade de votos, e o Projeto de Lei nº 054/2017, do 

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

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

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

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

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

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

estacionamento rotativo pago de veículos em áreas especiais das vias e 

logradouros públicos “Zona Azul”, e dá outras providências, foi encaminhado 

para a Ordem do Dia da Vigésima Nona Sessão Ordinária, a realizar-se aos 

doze de dezembro de dois mil e dezessete. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. 

Presidente deu início à Explicação Pessoal dos Senhores Vereadores, que se 

manifestariam sobre atitudes pessoais assumidas durante a Sessão ou no 

exercício do mandato (Art. 168, R.I.) : pela ordem, tomou a palavra o Sr. 

Ângelo Roberto Torres, que mais uma vez cumprimentou a todos, dizendo que 

ele gostaria de agradecer o requerimento dele e ele deixou para falar um pouco 

no tema livre, que o Fred e o David tinham questionado na questão do Hospital 

e tinha todo o apoio dele e ele achava que aquela Casa de Leis tinha de se 
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desdobrar para eles verem a questão do Hospital Walter Ferrari, como o David 

mesmo falou, eles não eram contra o atendimento das outras cidades, pois se 

tratava de vidas, e ele sempre falava que onde batia um coração era uma vida, 

então, não tinha descriminação, mas os outros municípios também tinham de se 

desdobrar para fazer ou atender à população deles, tinha de ter o esforço para 

eles estarem atendendo à população deles; disse que eles não poderiam falar 

que foi um prazer, porque nunca era um prazer estar no Hospital, mas ele esteve 

com a mãe dele por cinco dias no Hospital e, como ele já falou naquela Casa, 

um atendimento excelente no Hospital, pelos médicos, enfermeiros, próprio 

acompanhante, a refeição, então, ele achava que como o David e o Fred 

falaram, que com os poucos recursos que tinham, eles se desdobravam, ainda 

conseguiam dar uma atendimento bom, mas se a coisa fosse aumentando e a 

verba caindo não ia ter condições, porque daí eles, moradores e a população, 

iam começar a sofrer uma luta que era deles; o Governador veio, estava fazendo 

dois, que chegava a ser um pouco mais do que um Posto de Saúde, inclusive 

um lá perto do Hospital que ia mudar o Fontanela para lá, em breve deveria 

estar inaugurando, pelo menos aquela era a obra do Governo do Estado, e ele 

tinha pressa, porque no ano que viria teria eleição para Governador, mas eles 

tinham de ir se preparando para poder atender à população e aquele local; falou 

que na Roseira de Cima tinha um posto de saúde e ele acabou de deixar um 

documento com a Carla para fazer requerimento, para o pessoal ir lá, pelo 

menos roçar o mato, porque estava feio, e sempre falavam que ia inaugurar, que 

faltava chegar móveis, mas a coisa estava precária, e ele reforçava lá também 

para eles poderem ver aquela questão da verba para a Saúde, porque já estava 

faltando médico no Posto da Roseira, e ele marcou uma consulta para a mãe 

dele no dia dez de setembro para atender em vinte e sete de outubro, chegou 

vinte e seis o pessoal do Postinho ligou cancelando e ele perguntou para quando 

marcou e disseram para voltar dez de novembro para marcar para janeiro, 

porque dezembro estaria em férias; disse estar falando o que ele passou na pele 

e imaginassem a população o que estava sofrendo, e ele não tinha convênio 

médico, porque como ele já falou, o convênio dele era o SUS, achava que quem 

poderia ter um convênio era maravilha, e que graças a Deus ele sempre foi bem 

atendido lá no Hospital e no postinho da Roseira, que era o doutor Marcelo, e a 

filha dele trabalhava na MOTOROLA, tinha UNIMED e o médico que cuidava 

dela pelo convênio também era ele mas, graças a Deus, nunca teve problema; 

disse que teve a dispensa dos médicos cubanos que foram embora, e ele não via 

nenhum movimento para estarem recolocando aqueles médicos no lugar e a 
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população só aumentando, se vissem lá na maternidade do hospital eram três, 

quatro por dia, então, eles tinham de se preparar, tinham de reforçar aquela 

audiência pública do dia vinte e quatro que era muito importante, deveriam 

estar convidando a população, que tinha recebido convites para estarem na 

Casa, inclusive, naquela noite, ele ficava um pouco triste por ver a Casa vazia e 

as pessoas que estavam lá fazia a qualidade de todos; agradeceu a presença de 

todos e valia lembrar que no dia da audiência era bom lembrar para reforçar o 

convite, porque era a questão da saúde do Município, porque tinham de ver, 

com certeza, porque como já fizeram as contas, os quarenta e seis milhões por 

ano já não estavam dando, se reduzisse mais ainda eles tinham de sentar com o 

Prefeito, como já sentaram em várias reuniões, para verem a possibilidade dele 

estar vendo com bons olhos a questão da saúde do Município; parabenizou o 

Silva, dizendo que ele não pôde estar com ele lá, ele o convidou, mas ele tinha 

um compromisso já agendado, e ele conhecia o Zilião de muitos anos e 

parabenizou dele ter dado a notícia lá, porque havia muitos anos ele vinha 

prometendo aquela solicitação, falando que ia dar certo, e que bom que deu 

certo e eles estavam lutando para ver se os ônibus que vinham de Campinas 

adentrassem no Bairro da Roseira de Cima para estar desembarcando o pessoal, 

porque não era justo o pessoal descer lá na pista e atravessar a passarela e ir lá, 

e que já desde outra legislatura deles, tinha aquela questão dos horários e era de 

sua importância, ele sabia que tiveram até fazendo testes com o ônibus lá e ele 

sabia que a linha atrasava até uns dez minutos ou um pouco mais, mas mais 

valia atrasar um pouco do que a pessoa ser assaltada, como viam muitos 

acontecimentos daquela forma, aquele tipo de assalto, porque tarde da noite o 

pessoal descia lá e ia a pé, e ele falava da Roseira de Cima e como o Magrão, 

muitos procuraram o Vereador porque eram das chácaras lá embaixo, quase que 

a distância lá da passarela, praticamente, se marcassem dava a distância até o 

cemitério, a distância que aquele pessoal andava a pé, então, tinham de rever 

aquele caso porque o transporte fazia parte da mobilidade urbana, estava no 

contexto do projeto do Governo que vinha para o Município e eles tinham de 

seguir as regras e cobrar para ser feito; agradeceu a todos e desejou bom 

feriado; a seguir, fez uso da palavra o senhor David Hilário Neto, que 

cumprimentou a todos, dizendo que ele só queria ressaltar dois pontos, 

agradecendo ao Magrão que quando teve a reunião de Comissões lá, onde foi 

discutido a mobilidade urbana, foi uma indicação dele e do Bozó, que foi muito 

bem atendida por todos da Comissão, e convidou a todos para a próxima 

reunião, onde foi muito salutar, tiveram muitos deficientes da cidade presentes 
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na reunião, que puderam expor suas dificuldades, que passavam no dia a dia, e 

medidas que pudessem ajudá-los, então, a Prefeitura mandou o Planejamento, 

Segurança, Educação e Governo, e que foi muito boa e teriam mais reuniões 

como aquela e ele contava com a Comissão pare que pudessem fazer tudo 

aquilo; falou que no dia vinte e quatro iria ter, na Casa, uma audiência sobre 

Leis Orçamentárias, só que no dia vinte e quatro não vinha ninguém da Saúde, 

nem do Hospital, nem de lugar algum e eles iriam ter de entender e discutir com 

a Secretaria de Finanças sobre algumas emendas, então, ele queria ver com a 

Cássia e com o Waltinho que eram juntos com ele da Comissão de Saúde, para 

marcarem na quarta feira ou na própria quinta uma reunião com a ASAMAS, 

com a Secretaria de Saúde e até convidar a Secretaria de Finanças para que 

juntos entrassem em um consenso, porque ele achava que aquela Casa, como 

um todo, concordava que o valor que foi indicado era irrisório para o todo o 

Hospital e ele achava que ouvir a ASAMAS e ouvir a Saúde era importante, e 

ele não sabia se existia aquela possibilidade, e que a Comissão, com mais um 

convite, ele achava que todos os Vereadores seriam de grande importância para 

a Casa, então, que ficava a sugestão; agradeceu a todos; a seguir, fez uso da 

palavra o Sr. Afonso Lopes da Silva, que disse que aquela questão da audiência 

pública que ia discutir a questão do Orçamento, ele, pessoalmente, estava se 

empenhando muito para que todos os Secretários fossem naquela reunião, era 

claro que aquela questão de Saúde era interessante fazer separado, de repente 

iam misturar tudo e eles não iam conseguir de certa forma discutir com a 

profundidade que a questão do Orçamento merecia; disse que pediram para o 

pessoal da Câmara reforçar o convite e ele queria todos os Secretários 

presentes, justamente para estarem propondo algumas coisas sobre a questão do 

Orçamento, era claro que quem iria determinar era o Secretário; falou que ele 

apresentou um requerimento que ele colocava a questão dos servidores, e como 

todo mundo sabia, tinham alguns servidores públicos que prestavam serviços 

em instâncias que pertenciam à União, que pertenciam ao Estado, que 

pertenciam ao Poder Judiciário, e quando eles aprovaram aquela questão do 

Estatuto, teve aquele questionamento lá e, de certa forma, não deram resposta, e 

aquele pessoal que trabalhava, eles não participavam do critério de avaliação 

que os servidores faziam, então, ele entrou com aquele requerimento para que o 

Poder Executivo encontrasse uma solução, ou fazer algum estudo para incluir 

aqueles servidores naquela questão de avaliação, ele não achava justo aquele 

pessoal estar prestando tanto serviço para a população através daqueles 

departamentos que pertenciam à União, ao Estado e ao Poder Judiciário, e não 
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entrar na avaliação geral dos servidores, então, eles tinham de se empenhar para 

encontrarem uma solução e ele pediu ao Poder Executivo, para fazer um estudo 

para encontrarem uma solução, que ele não achava justo aquela questão dos 

companheiros ficarem fora daquela avaliação, sendo que eles eram servidores 

públicos, e ele só estava dando uma explicação porque era um requerimento 

importante para o servidor público.  Terminada a Explicação Pessoal, o Sr. 

Presidente encerrou a Sessão, convocando a próxima Sessão Ordinária para o 

dia vinte e um de novembro de dois mil e dezessete, terça-feira, com início 

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

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

conforme, vai devidamente assinada. 
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