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

Legislatura da Câmara Municipal de Jaguariúna, realizada aos vinte e um 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 o Vereador 

Cristiano José Cecon para proferir o seguinte texto: Livro da Sabedoria – 

Capítulo 7, versículo 22 ao capítulo 8, versículo 1: Na Sabedoria há um espírito 

inteligente, santo,  único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado,  lúcido, 

invulnerável, amante do bem, penetrante,  desimpedido, benfazejo, amigo dos 

homens,  constante, seguro, sem inquietação,  que tudo pode, que tudo 

supervisiona,  que penetra todos os espíritos,  os inteligentes, os puros, os mais 

sutis.  Pois a Sabedoria é mais ágil que qualquer movimento,  e atravessa e 

penetra tudo por causa da sua pureza.  Ela é um sopro do poder de Deus,  uma 

emanação pura da glória do Todo-poderoso;  por isso, nada de impuro pode 

introduzir-se nela:  ela é um reflexo da luz eterna,  espelho sem mancha da 

atividade de Deus  e imagem da sua bondade. Sendo única, tudo pode;  

permanecendo imutável, renova tudo;  e comunicando-se às almas santas de 

geração em geração,  forma os amigos de Deus e os profetas.  Pois Deus ama 

tão somente  aquele que vive com a Sabedoria.  De fato, ela é mais bela que o 

sol  e supera todas as constelações;  comparada à luz, ela tem a primazia:  pois a 

luz cede lugar à noite,  ao passo que, contra a Sabedoria, o mal não prevalece.  

Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra da terra e com suavidade 

governa todas as coisas.” 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 a Ata  da Sessão Ordinária anterior, a qual foi 

aprovada por unanimidade de votos pelo Plenário e assinada pela Mesa.  A 
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seguir, o Sr. Presidente determinou a leitura da Matéria constante do 

Expediente: pela ordem, o Sr. Ângelo Roberto Torres pediu a palavra 

apresentando requerimento verbal, baseado no Art. 213, II do Regimento 

Interno solicitando que fosse dispensada a leitura da matéria oriunda do 

Executivo Municipal, dos Requerimentos e das Indicações 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 110/2017, encaminhando a Casa Projeto de 

Lei que dispõe sobre inclusão de projetos no Plano Plurianual para o período de 

2014 a 2017 (Lei Municipal nº 2.173/2013); 2. Ofício DER nº 111/2017, 

encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe sobre inclusão de projetos nas 

diretrizes orçamentárias 2017 (Lei Municipal nº 2.369/2016); 3. Ofício DER nº 

112/2017, encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe sobre inclusão de 

projetos e autoriza transferências entre rubricas do Orçamento Geral do 

Município 2017 (Lei Municipal nº 2.398/2016); 4. Ofício DER nº 113/2017, 

encaminhando a Casa Projeto de Lei que ratifica a primeira alteração do 

Protocolo de Intenções da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das 

Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ, e dá outras 

providências; 5. Ofício DER nº 114/2017, encaminhando a Casa Projeto de Lei 

que autoriza o Município de Jaguariúna a integrar o Consórcio Intermunicipal 

de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte – CISMETRO, 

aderindo ao seu Contrato de Consórcio/Estatuto Social; 6. Ofício DER nº 

115/2017, encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe sobre autorização ao 

Executivo para concessão de subvenção à entidade Associação de Pais e 

Amigos de Excepcionais Jaguariúna, e dá outras providências; 7. Ofício DER 

nº 116/2017, encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe sobre autorização 

ao Executivo para concessão de subvenção à entidade Projeto Lar Feliz, e dá 

outras providências; 8. Ofício DER nº 117/2017, encaminhando a Casa Projeto 

de Lei que dispõe sobre autorização para repasse de recursos financeiros, a 

título de subvenção à entidade Associação de Pais e Amigos de Excepcionais 

Jaguariúna; 9. Ofício DER nº 118/2017, encaminhando a Casa Projeto de Lei 

que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção de recursos oriundos do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a entidades 

cadastras no Conselho Municipal, para execução de projetos aprovados, e dá 

outras providências; 10. Ofício DER nº 119/2017, encaminhando a Casa 

Projeto de Lei que institui a Ação Patrulha Maria da Penha, através do 
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Programa “Anjo da Guarda da Mulher” e dá outras providências, depois de 

lidos foram os projetos encaminhados para as Comissões Permanentes para 

parecer. A seguir, dos Senhores Vereadores foram lidas as ementas das 

seguintes proposituras: Requerimentos: 1. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - 

SILVA solicitando às Agências do Banco BRADESCO desta cidade, 

informações sobre o não recebimento de pagamentos de boletos de outros 

bancos que, constam descontos, nas Agências do Bradesco, sendo o cidadão 

correntista do Banco ou não, mesmo antes do vencimento;  2. Do Sr. Ângelo 

Roberto Torres – Neguita Torres solicitando à EMTU - Empresa Metropolitana 

de Transportes Urbanos informações sobre a possibilidade da linha de ônibus 

que retorna de Campinas para essa municipalidade adentrar ao bairro Roseira 

de Cima; (com cópia ao Executivo).  3. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – 

Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal informações referentes ao 

cumprimento do previsto no art. 63, XIV, da Lei Orgânica do Município, 

referente ao prazo de resposta dos Requerimentos, entre outra questão. 

Indicações: 1. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira 

solicitando ao Executivo Municipal a manutenção da faixa de pedestre na Av. 

Antonio Pinto Catão, próximo a UPA, entre as Vilas Guilherme e Miguel 

Martini; 2. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana - Inalda Cabeleireira 

solicitando ao Executivo Municipal sinalização térrea indicando idosos e 

deficientes em frente da Igreja Assembleia de Deus Belém, na Rua Bruna 

Laurita M. de Almeida, em frente ao nº 193, Br. Florianópolis; 3. Dos Srs. Luiz 

Carlos de Campos e Outros, solicitando a implantação de piso tátil na área 

central de nossa cidade, visando auxiliar a locomoção de deficientes visuais; 4. 

Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal a 

reposição do alambrado e iluminação da área pública localizada ao lado da 

Igreja de Santo Expedito, no Bairro Mauá; 5. Do Sr. Walter Luís Tozzi de 

Camargo solicitando ao Executivo Municipal intensificação das rondas da 

Guarda Municipal pelo bairro Mauá devido aos índices de furtos e roubos a 

residências, principalmente no período noturno; 6. Do Sr. Ângelo Roberto 

Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal para que seja 

alterado o escoamento de água pluvial da UBS Domingos Granguelli, no Bairro 

Roseira de Cima; 7. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando 

ao Executivo Municipal pintura das lombadas dos bairros Roseira de Cima e 

Roseira de Baixo, pois está sem nenhuma sinalização. A seguir foram lidas as 

ementas das seguintes correspondências de Diversos: 1. Comunicado Nº CM 

241872/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
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comunicando liberação de recursos para o Município de Jaguariúna no valor de 

R$ 12.009,80; 2. Comunicado da Expresso Metrópolis Transportes e Viagens 

Ltda. sobre autorização para operação das linhas suburbanas no Terminal 

Rodoviário Metropolitano de Campinas “Prefeito Magalhães Teixeira”, que 

deverá ter seu início a partir do dia 1º de janeiro de 2018. 3. Correspondência 

do Responsável pela Empresa Diverti Eventos dando resposta ao Requerimento 

nº 187/2017 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando àquela Empresa 

enviar a qualificação completa do Responsável da Segurança e a relação de 

todas as pessoas que trabalharam na segurança do Rodeio, nas 4 (quatro) noites 

de festa. A seguir, o Sr. Presidente colocou em votação as seguintes 

Proposituras, comunicando que se houvesse desejo de discussão, deveriam 

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

Resoluções nºs 63 e 91: 1. Requerimento do Sr. Afonso Lopes da Silva - 

SILVA solicitando às Agências do Banco BRADESCO desta cidade, 

informações sobre o não recebimento de pagamentos de boletos de outros 

bancos que, constam descontos, nas Agências do Bradesco, sendo o cidadão 

correntista do Banco ou não, mesmo antes do vencimento, em votação foi o 

mesmo aprovado por unanimidade de votos; 2. Requerimento do Sr. Ângelo 

Roberto Torres – Neguita Torres solicitando à EMTU - Empresa Metropolitana 

de Transportes Urbanos informações sobre a possibilidade da linha de ônibus 

que retorna de Campinas para essa municipalidade adentrar ao bairro Roseira 

de Cima; (com cópia ao Executivo), em votação foi o mesmo aprovado por 

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

Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal informações referentes ao 

cumprimento do previsto no art. 63, XIV, da Lei Orgânica do Município, 

referente ao prazo de resposta dos Requerimentos, entre outra questão, em 

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

Presidente deixou livre a palavra aos senhores Vereadores que quisessem fazer 

uso por sete minutos e quarenta e um segundos, seguindo ordem de inscrição 

em livro, sem apartes conforme § 3º do Art. 154 do R.I., versando sobre Temas 

Livres: pela ordem, tomou a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Neto que 

cumprimentou  a todos, à Polícia Militar presente, Secretário de Governo, os 

agradeceu pela presença; disse, a seguir, que ele não iria falar, mas iria pegar o 

gancho, e parabenizou ao Vereador Silva, pelo requerimento ao Banco 

Bradesco, onde solicitava informações do porquê que não estava recebendo os 

boletos quando com descontos e que isso aconteceu com ele e que era 

impressionante ver umas atitudes como essa, e que ele sabia que os Bancos 
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tinham um prazo para receber, inclusive qualquer boleto após o vencimento, 

qualquer Banco tinha a obrigação de receber, e os Bancos, através de lóbi, 

conseguiram prorrogar esse prazo para o próximo ano, dizendo que eles não 

teriam condições de se adaptar por causa da informática; disse que tinha sentido 

na pele isso, e gostaria, realmente, de dizer ao nobre Vereador parabéns pelo 

questionamento, e que era um absurdo isso, não dava para admitir um negócio 

desses, estar com o boleto na mão para pagar, correntista ou não, e não se 

conseguia pagar; disse, ainda, que iria contar algo, também, que vinha 

acontecendo muito, e que ele não sabia como poderiam resolver, mas quando o 

boleto também era do Poder Público, boleto da Prefeitura, quando era acima 

dos valores habituais, não se conseguia pagar no Banco, e que ele estava 

falando do Município, e que estava criando uma dificuldade para quem tinha 

que pagar um valor alto, a Prefeitura não recebia no caixa dela, e que 

antigamente recebia no caixa, só no caixa da Federal, mas tinha que ser 

correntista na Caixa ou levar em dinheiro; disse que, recentemente, ele foi 

pagar um título da Prefeitura, mas antes do vencimento, uma semana antes do 

vencimento ele pediu para o seu funcionário ir lá para ver como eles iriam 

pagar, e que não tinha jeito, tinha que pagar em dinheiro, aí o funcionário dele 

pegou o cheque foi na agência da qual ele, Fred, tinha conta, para sacar e o 

Banco falou para ele que não podia sacar, só se ele fosse correntista; disse que 

falou que não era possível um negócio desses, e que achava que ele estava 

vivendo num outro mundo; disse que ligou no Banco, reclamou, brigou, e que 

lhe disseram que tudo bem, mas que ele tinha que fazer provisão do dinheiro, 

mesmo assim não deram o braço a torcer, e que ele disse que não era possível, e 

que ele tinha que pagar uma conta que vencia naquele dia e que ele precisava 

pagar essa conta,  lhe disseram que não podia, que ele fizesse dois cheques, e 

que ele teve que fazer os dois cheques para atender; disse que se se pudesse 

receber ou a Prefeitura tivesse um local para receber um tributo dela lá mesmo, 

facilitaria em muito para os contribuintes, e que sabia que isso estava trazendo 

dificuldades, não só na questão do Bradesco, mas ele era correntista do 

Bradesco, do Banco Itaú, também, e que ele iria ser franco para falar para 

todos, estava triste trabalhar com todos os bancos, porque cada vez estavam 

dificultando mais, fazendo com que o contribuinte fizesse seu alto atendimento, 

e que eles não queriam mais atender ninguém, o Banco, eles queriam que todo 

mundo resolvesse através de seus aplicativos, mas tinha situações que não se 

conseguia resolver através de aplicativos, tinham que ir lá no Banco, na boca do 

caixa pagar ou sacar o dinheiro, enfim, para poder cumprir com suas 



Câmara Municipal de Jaguariúna 
Estado de São Paulo 

 

7 

 

obrigações; disse que parabenizava a iniciativa do nobre Vereador, esperava 

que os Bancos acatassem isso, e também acatassem o mais breve possível, essa 

Resolução, achava que do Banco Central, onde todas as agências bancárias 

tinham que receber o boleto mesmo vencido, aí venceu, fazia-se a correção, e 

com seu cheque, iria lá e pagaria na sua agência, para não precisar sacar 

dinheiro e pagar noutro banco, e que era só transtorno; disse esperar que isso 

acontecesse o mais rápido possível, muito agradeceu e parabenizou ao 

Vereador; 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 tinha colocado uma coisa na internet, 

no dia anterior, e deu bastante repercussão, mas ele não voltou para trás, mas 

ele era contra o armamento da população, e que ele achava e bastante gente, 

quase todo mundo contra, dizendo que nos Estados Unidos isso, que ele não via 

números para fazer comentários, só que aquelas pessoas viam números dos 

Estados Unidos, onde uma triagem era bem melhor feita do que no Brasil, e que 

tinha profissionais mais qualificados, e que ele achava que, na sua opinião, a 

Polícia tinha que ser valorizada e as leis melhoradas; disse que conhecia muitas 

pessoas que passariam numa qualificação para ter um porte de uma arma de 

fogo, e não tinha condições, e que eles sabiam que a maioria, se tivesse uma 

arma de fogo, só atiraria num momento de um bandido mesmo, mas tinha muita 

pessoa que iria achar oportunidade de atirar, e qual foi seu comentário? Ele 

disse que se liberassem os portes de armas, dono de funerária andaria de 

Ferrari; disse que acabaram com ele, só que era a sua opinião; comentou que 

achava que a Polícia tinha que ser mais valorizada, melhor equipada, e as leis 

enrijecidas, e que ele achava e não iria voltar atrás, seus próprios alunos foram 

contra ele, lhe chamaram de burro dizendo que ele não lia números antes de 

falar, só que ele achava que ele que estava há vinte e cinco anos trabalhando 

com a classe mais baixa, com todo tipo de pessoa, sabia a mentalidade, já 

conviveu no meio dessas pessoas, e que ele achava que “louco” não vinha 

carimbado na testa, “Eu sou louco”, perguntou se não era verdade, e que ele 

achava que uma triagem, passaria bastante gente  não apto a ter uma arma de 

fogo, agradeceu; a seguir, tomou a palavra o Sr. David Hilário Neto que 

cumprimentou a todos, dizendo que, naquele dia, ele iria falar de um assunto 

que achava que muito Vereador estava sendo cobrado nas últimas semanas, que 

estava sendo a falta de água no Município, e diversos bairros como Nassif, 

Jardim Europa, estava faltando desde sexta-feira até o domingo, segunda-feira 

pela manhã, e com isso a cobrança estava cada dia maior; disse que em diversas 
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conversas com funcionários no Departamento de Água, a situação estava bem 

grave, e que a informação que ele tinha era que não era a falta de água em si, 

era a falta de água tratada, e que o Tratamento de Água não estava sendo capaz 

de tratar o consumo que a população estava tendo e, infelizmente, ele não 

estava vendo nenhuma medida para conseguir conter; disse que o Verão estava 

chegando e o consumo de água, todo mundo, sabia que aumentava muito, e a 

previsão era que dezembro e janeiro agora a falta d’água seria ainda maior, e 

que sabiam que não era do dia para a noite que se resolvia isso, mas disse ao 

Presidente, para ele ou a Comissão de Meio Ambiente podia convocar, chamar, 

os responsáveis pelo Departamento de Água para até passar um plano de como 

iria ser feito isso, para eles terem uma explicação para a população, porque da 

forma que estava no hoje, só iria complicar a cada dia, e que eles sabiam que os 

bairros centrais não sofriam tanto com isso, mas quando pegavam Nassif, 

Jardim Europa, Rinaldi, estava faltando; Jardim Planalto, Jardim Elisa, que era 

lá embaixo, e que se faltava lá embaixo, lá em cima já tinha acabado fazia 

muito tempo; disse que se pudesse ter essa reunião ainda naquele ano, achava 

que era de suma importância para que a Casa tivesse uma resposta para dar à 

população; agradeceu, desejando boa noite a todos; a seguir, tomariam a 

palavra os Srs. Inalda Lúcio de Barros Santana e José Muniz que a passaram; 

tomou a palavra o Sr. Luiz Carlos de Campos que cumprimentou a todos, à 

Polícia Militar presente, dizendo de reforçar aquilo que o David acabou de 

falar, a respeito do problema da falta de água e que numas duas sessões atrás 

ele tinha feito um requerimento perguntando a respeito dos investimentos nesse 

sentido, com relação à água tratada, e que a população vinha aumentando 

bastante, em torno de mil e duzentas pessoas por ano, vinha aumentando a 

população de Jaguariúna, e que a demanda para a água cada vez vinha 

aumentando mais, mais bairros iam sendo formados, e que seria importante, 

disse ao Sr. Presidente, que seria importante, disse ao Sr. Romilson, que se 

convidasse o responsável pelo Departamento de Água e comunicasse aos 

Vereadores todos, para estar passando o que iria ser feito, e que tinha que ser 

coisa urgente, realmente, porque eles estavam vivendo um tempo de chuva, os 

rios tinham água; Jaguariúna era bem servida com relação a isso também, eram 

três rios que passavam na cidade, mas o problema, pelo o que também ele 

andou perguntando, era em relação ao tratamento mesmo, e que ele achava que 

seria importante, porque a falta d’água era um negócio complicado, e que o ser 

humano poderia viver sem muitas coisas, mas sem a água era complicado; disse 

que seria importante o quanto antes, se possível na semana que viria, do 
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responsável e eles poderem passar, tranquilizando a população quanto a isso, 

porque a água vinha faltando nos locais, como era por gravidade o 

abastecimento na maioria dos bairros, nos bairros mais elevados, acabava 

faltando água e o pessoal que ficava na região mais baixa, aí ia consumindo, e 

que já tinha a legislação em relação ao desperdício de água e que precisava ser 

verificado, também, uma fiscalização sobre isso, e que seria importante que ele 

viesse na Câmara para estarem conversando a respeito; agradeceu, desejando 

boa noite; a seguir, tomaria a palavra o Sr. Rodrigo da Silva Blanco que a 

passou; tomou a palavra a Sra. Tais Camellini Esteves que cumprimentou a 

todos, dizendo que seu assunto também seria sobre a água, disse ao Bozó, ao 

David, e que o pessoal a procurou naquele final de semana, e que tinha muita 

gente do Jardim Europa, do Rinaldi, do Arco Íris, o pessoal estava sem água, 

lhe procuraram e que ela foi até o Regis, e falou que foi essa a resposta que ele 

lhe deu: “Boa noite. Era o mesmo problema do Jardim Europa. Estamos 

pedindo para a população não desperdiçar, estamos tomando as diversas 

medidas para solucionar essa situação para dois mil e dezoito. Estaremos 

investindo em tratamento de água, o que não foi feito até então.” Disse que ele 

pediu para as pessoas terem consciência, não desperdiçarem água, porque se 

desperdiçasse iria faltar, e que era isso que o Bozó falou, eles tinham que 

priorizar a água, porque a água era essencial, e sem água não se vivia; desejou 

boa noite e agradeceu; a seguir,tomou a palavra o Sr. Walter Luís Tozzi de 

Camargo que cumprimentou a todos, dizendo que começava sua fala sobre as  

indicações que eles apresentaram ali e elas envolviam as questões de Segurança 

Pública no bairro Mauá; disse que foi procurado por alguns moradores lá, e 

aquela região próxima à Igreja de Santo Expedito, tinha uma área pública lá, 

onde passou por reforma por causa da tubulação, etc. e o alambrado foi retirado 

e não foi reposto, coincidência ou não, a questão ali da iluminação pública, e 

também desse alambrado, algumas casas ali do entorno, passaram por furto 

qualificado, e até roubos, alguns moradores foram rendidos e passaram por 

roubos;  pediu a atenção das autoridades de segurança, e que contava ali com o 

Capitão, com o Sargento, e a Guarda Municipal através do Inspetor Gonçalves, 

que aquele bairro vinha tendo esse tipo de ocorrência, e que alguns moradores 

os procuraram, e disse de  intensificarem aquele patrulhamento, pois eles 

sabiam da dificuldade de combater o furto qualificado, lidarem com marginal 

ardiloso, inteligente, que queria agir através da sorratez, mas contava, com 

certeza, com o apoio deles para melhorarem aquela questão; a seguir, com 

relação ao Hospital Municipal, disse que na semana anterior foi bastante 
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discutido na Casa, a questão orçamentária do Hospital, onde foi pedido uma 

reunião, um espaço na reunião de Comissões do dia seguinte, para debaterem 

aquele assunto, e que naquele dia foi enviado um convite assinado pela 

Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, pedindo o comparecimento 

de membros para a reunião do dia seguinte e que estava aberto o espaço, todos 

estavam convidados, no dia seguinte, iriam debater essa questão do Hospital, na 

questão do Orçamento, um dos temas da reunião de Comissões do dia seguinte, 

seria aquele; disse que outra situação importante era a questão da Audiência 

Pública que iria haver na sexta-feira, sobre finanças,  e que talvez era uma das 

audiências mais importantes que iria disciplinar os gastos do Município para o 

próximo ano, e até para os próximos quatro anos, através do Plano Plurianual; 

disse que sabia que a Comissão de Finanças da Casa estava conduzindo muito 

bem esse trabalho, mas que ele gostaria de estar vendo a Casa cheia na sexta-

feira, para debaterem esse assunto, já que ele era muito importante para toda a 

cidade; a seguir, disse ao Vereador que, infelizmente, ira ter que fazer um 

comentário diante da colocação do mesmo sobre a questão do Estatuto dos 

Armamentos; disse que tinha uma opinião contrária à do Vereador, não 

comungava da ideia do desarmamento da sociedade civil e armamento dos 

marginais, e que, infelizmente, as leis no País, com relação às armas eram 

destorcidas, e que o Estatuto, infelizmente, não produziu o efeito que deveria 

produzir, e sim, eles só dificultaram, o acesso às armas de pessoas de bem, para 

combater, realmente, para defender sua residência, sua família, sua vida, e que, 

infelizmente, ele não concordava com essa posição, achava que ser sim, com os 

critérios legais, muito importante selecionar, sim, quem tinha acesso à arma, e 

que acesso à arma, não era indiscriminadamente virar um faroeste, um bang-

bang no País, mas sim, poder defender sua família contra um intruso, que ia na 

calada da noite tentar fazer o mal para os seus filhos, para o seu patrimônio, 

enfim, ter o poder de defesa; disse que hoje era desigual, os próprios policiais 

enfrentavam essa dificuldade, os Guarda Municipais, diante do poder de fogo 

dos criminosos, e quando eles viam as reportagens no Rio de Janeiro, era 

desproporcional, estavam falando de fuzis, e que fuzil não se vendia em lojas, e 

que estavam falando de armamentos de uso restrito, que não se vendia em lojas, 

e esse armamento que era letal, que estava provocando esses acidentes, 

provocando tragédias que viam na televisão, e, principalmente, colocando em 

risco e aumentando o índice de mortes dos policiais e que esse armamento não 

era combatido pelo Estatuto dessa forma e que agora com uma lei recente, 

tornou-se crime hediondo o uso de fuzis, e que esperava que desse certo, e que 
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esperava que não houvesse nenhuma audiência que concedesse a liberdade a 

criminosos desse potencial ofensivo, e que, infelizmente, ele tinha que fazer 

esse comentário, e  não que ele fosse a favor da violência, pelo contrário, ele 

era a favor da vida e da defesa dela; por fim, sobre a questão da água, ele 

achava importante sim, eles estavam tendo dificuldades em alguns bairros da 

cidade, a água vinha chegando com escassez, e que relatava ali, alguns, e um 

deles o próprio Ana Helena, o qual, eles tinham residência,também, e essa 

questão tinha que ser bem tratada; disse que o Município com três rios, 

precisava ampliar o seu potencial de fornecimento de água, e que não podiam 

se esquecer da água potável, mas também pensarem no esgoto, o tratamento 

também tinha que ser efetivo, e atender toda a comunidade e toda a cidade de 

Jaguariúna; pensar numa nova Estação de Tratamento para pegar as regiões 

crescentes do Município, com os planos de expansões já aprovados na Casa, e 

que achava importante reverem mesmo essa questão, e podiam ter certeza que 

eles estariam juntos e atentos para que isso acontecesse; agradeceu pela atenção 

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

Silva que cumprimentou a todos, dizendo ao Fred que o que ele levantou, tinha 

sentido na pele mesmo também, e ele teve esse problema, também, e que ele 

era cliente do Banco, e além do mais ele era funcionário do Bradesco, e que 

uma vez por semana eles visitavam todas as agências dos Bancos entregando o 

material do Sindicato, e que o pessoal também aproveitava ali, sendo ele diretor 

do Sindicato e Vereador, e também teve mil reclamações, e que ele viu só no 

Bradesco, e como ele tinha amizade com o gerente de lá, o Brídio, conversou 

com ele e, realmente, ele não soube explicar, e que era uma mudança que 

estava tendo no sistema, uma mudança da ordem de pagamento nacional, que 

estava mudando, e que ele não soube explicar, porque estava no sistema, e que 

ele achou um absurdo, porque afetava toda a população, estava mudando o 

sistema, e o próprio gerente, não era qualquer funcionário, o gerente do Banco 

não sabe, realmente, explicar o que estava ocorrendo, ele sabia que estava tendo 

uma mudança na questão dos pagamentos em nível nacional, e isso vinha 

trazendo alguns problemas, mas o absurdo era a pessoa ser cliente do Banco, e 

não poder pagar lá porque, na verdade, eles não sabiam como se adaptava isso 

ao sistema; disse que outra questão, também, que o pessoal falou ali e ele 

também iria falar da água, e que naquele dia ele tinha encontrado o Torrecilhas, 

e que achava que todo mundo o conhecia, o Roberto Torrecilhas, inclusive ele 

estava saindo da Câmara, naquele momento, e disse que tinha deixado um 

convite para os  Vereadores e que ele iria provocar uma reunião no bairro, e que 
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ele até lhe falou a data, mas ele não se lembrava, mas ele iria discutir isso no 

bairro, e queria a presença de todos os Vereadores, ele devia estar articulando 

também a presença da Prefeitura, mas também era um momento que eles 

precisavam ver, disse ao Bozó, se eles faziam aquela reunião ou aproveitavam 

aquela reunião que o Torrecilhas ia fazer lá no bairro, e que sabia que ele estava 

articulando isso, porque, às vezes, eles lá no “Facebook”, viam vários 

questionamentos, e que isso não era uma questão individual, que o João 

colocou isso, o Zé colocou aquilo, e que na verdade era uma questão coletiva, e 

por isso que ele gostou da ideia do Torrecilhas de estar chamando aquela 

reunião coletiva lá com todos os bairros, o Europa, o Rinaldi, para discutir essa 

questão, e que só precisavam verificar a data, o dia e horário; a seguir, tomou a 

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

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

Silva; na tribuna, cumprimentou a todos, em especial ao Capitão Luciano 

Peixoto, que contemplava a Região do Vigésimo Sexto Batalhão; o Sargento 

Cavalcante, Comandante em Jaguariúna, em nome da Guarda Municipal o 

inspetor Gonçalves que se fazia presente, Valdir Parisi, Secretário de Governo, 

quatro vezes Vereador da Casa e Presidente que estava ali também; a seguir, 

disse de pegar um gancho, inicialmente, sobre os Bancos, e disse ao Fred que 

tinha sido pertinente o que ele falou, e que achava que o que acontecia com os 

Bancos era uma falta de respeito, iam nos Bancos, grandes filas, caixa não 

funcionava, pegava os dias de pico nos bancos, disse ao Fred, do dia  cinco e 

dia vinte, que o pessoal recebia, se ia lá, tinha cinco máquinas, três estavam 

quebradas, duas estavam funcionando, e que ele achava um absurdo isso; 

pagavam taxas exorbitantes, entravam no  Banco, respiravam, estavam 

pagando, e que achava que precisavam melhorar, e disse ao Fred que ele ficava 

um pouco temeroso quando ele ficava vendo essa venda desordenada de Banco, 

bandeira que caía, entrava outra, e caía a qualidade do serviço, e caía a 

qualidade do serviço, repetiu, o usuário que pagava, e que achava que precisava 

ter uma cobrança maior sobre isso, e que iam lá, filas enormes, iam num caixa 

eletrônico levava três horas para conseguir passar num caixa, e a maioria todas 

quebradas, e que eles precisariam se unir, e disse que o Silva era bancário e ele 

conhecia bem isso, e eles poderiam estar pensando nalguma coisa nessa 

direção, como cidadão, e que nem tanto a cobrança em si da Câmara, confirmou 

com o Fred, mas como cidadão, porque tinha que ter um respeito, porque era 

um serviço que eles pagavam e caro pelo serviço; falou de deixar sua 

indignação nessa direção, disse ao Fred; a seguir, disse de sua opinião a 
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respeito das armas, respeitando a opinião do Cris, do Waltinho, a sua particular, 

e, sinceramente, mesmo com toda a violência que tinha, ele achava que a Nação 

Brasileira ainda não estava preparada para ter porte de arma, mesmo com toda a 

bandidagem que tinha, o caminho seria equiparar melhor as polícias que eles 

tinham, aumentar o efetivo, melhorar os salários, pois eles fazem milagres com 

o que eles tinham ali, e que do mesmo jeito que eles viam bandidos invadirem 

as residências e tirar a vida de cidadãos de bem, viam tragédias nos lares, armas 

com fáceis acessos, que filho, esposa, pegavam e aconteciam mortes, e que 

tiveram recentemente o caso de um policial militar, confirmou com o Capitão, 

um Sargento, em Jaguariúna, um policial preparado, que deixou acesso fácil à 

arma, um filho pegou e tirou a própria vida, e que achava que eles tinham que 

refletir por esse lado, uma arma não era brincadeira na mão da pessoa 

despreparada, fatalmente, não iria sair coisa boa; disse que via com 

preocupação, mas concordava, disse ao Waltinho, mas que bateu um desespero 

na população, a violência estava estourando, e que viam, principalmente, nos 

grandes centros, Rio de Janeiro era um exemplo, grande São Paulo, também, e 

que viam essa preocupação;  na mão da pessoa preparada, ia bem, o problema 

era na hora que se abria um leque, e que viam nos Estados Unidos,  e que lá era 

proibido e se via a matança que era lá; todo dia um louco, que baixa cinco 

minutos de loucura no cara, ele matava um monte de gente e que ele achava 

assim, eles não poderiam querer resolver um problema, criando um outro 

problema; e que era a sua opinião, pelo amor de Deus, respeitando todas as 

contrárias, e que achava que tinha que ter certo cuidado, porque a visão que ele 

tinha no hoje era que eles não estavam preparados para portar uma arma em 

casa, e que era a sua opinião; a seguir, comentou em relação à água, dizendo 

que era um tema importante também, e que eles estavam passando por uma 

grande escassez, e que a ANA estava difícil, e que ele se lembrava que 

comentou lá atrás e que o Fred até puxou a sua orelha, confirmou com o Fred, e 

com razão, e que ele falou dos investimentos na água, e que achava que eles 

tinham avançado muito, confirmou com o Fred, e que tiveram “n” 

investimentos, mas que ele achava que faltava um pouco de conscientização da 

população, tinham muito desperdício, e que não podiam só fazer a parte política 

do negócio, cobrar do gestor, cobrar do Departamento de Água, confirmou com 

o Bozó, e que tinham que cobrar da população, também; disse que naquela 

semana ele estava andando na cidade, achava que umas cinco e meia da manhã, 

saindo da “Jaguar”, com toda aquela chuva que estava dando, disse para 

pasmarem, mas que ele viu  uma senhora lavando a calçada, disse ao Bozó, ela 
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estava com guarda-chuva, aquele pé d’água, e ela lavando a calçada, perguntou 

se acreditavam; disse à Tais que ele parou um pouco e ficou observando, disse 

ao Magrão, que ficou olhando e que estava uma chuva, e a mulher com guarda-

chuva, com  a mangueira de água lavando a calçada, e que ele não entendeu, 

mas era um costume que eles tinham, as pessoas já de idade, aposentada, eles 

entendiam, aquele costume, confirmou com o Fred, da limpeza, e que os 

Vereadores sabiam ali, costume antigo, da época em que tinham em 

abundância, e que há quinze, vinte anos atrás, tinham tudo em abundância; 

tinham três rios cheios, transbordando para tudo quanto era lado, confirmou 

com o Bozó, que tinham tudo, quem ia falar em vinte anos atrás de 

racionamento de água em Jaguariúna, cidade com três rios, e que ele sempre 

falou, disse ao Fred, que eles tinham três rios, mas o rio só passava na cidade, 

ninguém segurava a água do rio, a água passava, e o rio estava seco, e viviam 

esse problema; disse ao Fred que, infelizmente, estava conversando com o Vice 

Prefeito de Pedreira e iria sair a barragem mesmo, e o pessoal de Pedreira 

estava com medo, e que se ela estourasse iria levar a cidade embora, o pessoal 

estava com medo já, mas achava que era o caminho, que precisava ser feito 

alguma coisa,  disse ao Bozó, e que não era nem a médio e a longo prazo, era 

rápido, em curto tempo de prazo; disse que queria pedir a conscientização da 

população no sentido de economizar, e que no hoje não dava mais para tomar 

aqueles banhos de quinze, vinte minutos, lavar a calçada todo dia, o carro todo 

dia lavar, e que ele não queria somente chicotear o Prefeito, Secretário, o Regis, 

no Departamento de Água, sabendo do desperdício que tinha, disse ao Bozó, e 

depois ao Fred, que ele ia dar um exemplo que eles estavam com um 

vazamento de água no Guedes, havia mais de cinco anos o vazamento de água, 

água limpa, jorrando água, disse à Taís, para tudo quanto era lado, e que fazia 

cinco anos, e que o motorista Sérgio passou para ele, e conversou com o Luz, e 

que demorou uns quinze dias e conseguiu arrumar, estava há mais de cinco 

anos com vazamento de água limpa, e que tinham muitos vazamentos,  não era 

só isso, não, tinham muito desperdício de água, disse ao Bozó, e não só em 

residência, mas no âmbito do funcionamento público, também, municipal, e que 

achava que o problema mais amplo eles precisavam, realmente, se sentar com o 

Departamento de Água, convidar a população, fazer uma reunião bem grande, e 

que achava que chegou naquele momento crítico, cada um tinha que fazer a sua 

parte e que não adiantava cobrar o Município, cobrar o Departamento de Água, 

e eles não fazerem a parte deles, não iria adiantar nada, e que achava que era 

esse o caminho; disse, ainda, que era importante eles investirem em 
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conscientização, soltar cartinha nas residências, falando da economia de água, 

“outdoor” espalhado pela cidade, e que ele achava que tinha que mexer com o 

brio das pessoas, “vamos economizar, que não vai faltar”, e que esse era o 

caminho; disse para contarem com o apoio dele nessa direção, mas que deviam 

conscientizar a todos, e todos fazerem a parte deles, e não só cobrar o 

Município, e que iria ser muito oneroso só o Município fazer essa economia; 

agradeceu mais uma vez a todos, parabenizou  a todos pelos requerimentos e 

indicações, agradeceu, dispensou um grande abraço a todos; a seguir, o Sr. 

Afonso Lopes Silva, devolveu a presidência  dos trabalhos da Mesa ao Sr. 

Presidente. Terminado o Expediente, o Sr. 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 Srs. Vereadores: Afonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Neto,  

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

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

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

Esteves e Walter Luís Tozzi de Camargo. Constatado número regimental, o Sr. 

Presidente deu início à Ordem do Dia: primeiramente, dos Srs. Romilson 

Nascimento Silva, Afonso Lopes da Silva, Walter Luís Tozzi de Camargo, Tais 

Camellini Esteves e Rodrigo da Silva Blanco foi apresentado requerimento de 

urgência especial, com fulcro na alínea “b”, inciso I, do art. 185 do Regimento 

Interno, para que o Projeto de Resolução013/2017, do Sr. Romilson 

Nascimento Silva que institui o “Título de Agente Público de Segurança do 

Ano” do Município de Jaguariúna, e dá outras providências, fosse apreciado em 

única discussão naquela sessão; em discussão, pediu a palavra o Sr. Romilson 

Nascimento Silva que disse de justificar o pedido de urgência especial, e que 

aquele projeto sendo aprovado, eles iriam estar reconhecendo os dois melhores 

policiais militares do ano, os dois melhores policiais civis do ano e também os 

dois melhores guardas municipais; disse que como naquele dia era a última 

sessão deles, não daria tempo deles estarem votando em dezembro, e ter tempo 

para o pessoal se organizar para estar fazendo esse evento, e por isso ele estava 

propondo que fosse votado em regime de urgência, para que, sendo aprovado 

desse tempo do pessoal se organizar e fazer o proposto; disse de contar com o 

apoio dos Pares; a seguir, pediu a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Neto que 

cumprimentou a todos, parabenizando ao Presidente pela iniciativa do Projeto 

de reconhecimento de uma classe tão, às vezes desprestigiada, como era a 
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classe da Guarda Municipal e da Polícia Civil e a Polícia Militar, e que achava 

que nada mais justo reconhecer o trabalho que eles faziam, trabalho digno, 

honesto, que tinha que ter uma vocação muito mais que uma própria vocação, 

porque o que eles faziam era digno de heróis mesmo; parabenizou e que ele 

gostaria de aproveitar a oportunidade, já que o tema foi dado logo após a sua 

fala, que era com relação ao armamento, e que ele gostaria de dar sua opinião, 

também, e que ele era favorável ao armamento, e que primeiro ele achava que 

deveria ser proibido proibir, cada um tinha que ter consciência daquilo que 

fazia, ter uma arma tinha suas responsabilidades e consequências, e que essa 

questão de proibir já estava errado; disse que eles tiveram uma discussão 

recentemente numa última eleição, que foi feito um plebiscito e ganhou 

democraticamente o armamento, e que não que iria sair todo mundo tendo 

armas, mas eles tinham que reconhecer que o País era um país muito grande, e 

que ele tinha amigos que tinham propriedades rurais, e que não acreditavam 

como essas pessoas estavam sendo roubadas diariamente no País, as pessoas 

que produziam para todos comerem, eles chegavam, batiam amordaçavam, 

faziam de tudo com elas e elas, se quer, tinham condições de se defender; não 

que tendo uma arma seria a solução para elas, mas pelo menos... e que ele nem 

diria se ele tinha arma ou não em casa, porque se ele falasse que não tinha, 

falariam: “Ah! Vou lá na casa do trocha pegar ele, porque ele não tem arma 

mesmo, vou dar um peteleco nele e vou roubar ele.” E entre risos dos presentes, 

ele disse que era verdade, e que ele nem tinha a coragem de falar isso, e se 

falasse que tinha, iriam lá para roubar a sua arma; exortou para que olhassem a 

situação em que se encontrava o povo de bem, e quem era de bem, podia-se ter 

a certeza, não iria andar com uma arma em punho, ou mesmo se fosse 

ameaçado, e entre outras coisas disse que ninguém iria fazer isso; disse que 

deixaria sua opinião ali, e que ele achava que ele era favorável, sim, a pessoa 

garantir a sua própria vida e seus bens, dentro da sua propriedade, ter o direito a 

tudo, e essa questão de proibir, disse que iria ser franco, não comungava com a 

sua forma de ser democraticamente falando; disse que acreditava que eles 

tinham que ter a liberdade de poder fazer aquilo que bem entendesse, mas 

também ter a responsabilidade das consequências que isso poderia acontecer, e 

que se acontecesse vítimas, a responsabilidade não seria do Poder Público, seria 

deles, eles tinham que assumir as suas responsabilidades; disse que o que estava 

acontecendo muito no hoje, no País, era transferir as responsabilidades para os 

entes, principalmente, no Poder Público: “resolva o problema da água; resolva 

o problema da segurança pública”; disse que também tinha que resolver, mas 
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eles tinham que dar a contribuição deles; disse que eles teriam reunião, achava 

que no dia vinte e sete, do CONSEG, vinte e sete, vinte e quatro, vinte e três, 

não sabia ao certo, e que tinham que participar, ir lá ver o que a Polícia Militar, 

a Guarda Municipal estavam sofrendo, tentar arrumar recursos, buscar ajudar, 

porque o pessoal do mal, e que podia falar para eles, eles tinham noventa e 

nove por cento da população fazendo a sua parte, e que tinham um por cento da 

pessoa do mal que valia por todos eles e estava sobressaindo por eles, e que eles 

não podiam se omitir, e era gente para caramba e eles não tinham um por cento 

de gente ruim no País, e até menos que isso; disse que os  noticiários pregavam 

para eles isso, isso e isso, e ia massificando e eles achavam que o negócio 

estava perdido; falou que tinham muita gente de bem, e tinham que, realmente, 

dar condições para que essas pessoas de bem se sentiam seguras, e que essa 

questão do armamento e do desarmamento acabou, não tinham mais que 

discutir nada sobre isso, o que tinha que facilitar ou não facilitar o acesso era 

diferente e que o exemplo como outros países, eles tinham que estar ouvindo e 

que, culturalmente, eles tinham uma formação diferente dos Estados Unidos, 

podiam dizer assim; disse que os Estados Unidos, aquela civilização foi forjada 

a armas,  que o Brasil foi o único que foi independente, sem derrubar uma gota 

de sangue, “Digo ao povo que fico”, às margens do rio Ipiranga, e que o povo 

brasileiro era pacífico, e não teve morte nenhuma, e que eles tinham que, 

culturalmente, se encaixarem e sabiam que iria demorar tempo, mas 

devagarinho eles iriam chegar, mas falar que as pessoas não podiam isso, não 

podiam aquilo, assim como ele respeitava a opinião do Vereador e do  nobre 

Presidente, disse ao Cecon, e que a opinião dele tinha que ser respeitada, tinha 

que ser muito respeitada a opinião deles, podia não ser a reunião da maioria, 

mas tinham que respeitar, a democracia era isso, não podiam xingá-lo por isso 

ou por aquilo; pediu desculpas por se alongar num assunto que não tinha nada a 

ver, mas aproveitando o gancho do projeto para homenagear essas entidades 

que mereciam, realmente, o apoio deles, e que esses sim mereciam o apoio 

deles no dia a dia, ele não podia se furtar de dizer sua  opinião em relação 

àquilo; a seguir, pediu a palavra a Sra. Cássia Murer Montagner que 

cumprimentou a todos,  aos funcionários queridos da Casa, aos policiais, e disse 

que também ficava feliz com aquela proposta da homenagem, disse ao Sr. 

Presidente, porque ela achava que era uma oportunidade deles valorizarem 

aquelas corporações que eram, muitas vezes, criticadas, mas que na hora do 

desespero eles se lembravam de quem, perguntou; se lembravam da polícia, e 

que era quem os socorria; e rapidamente, naquela questão de armas, queria 
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lembrar ao Fred,  e ter a oportunidade de discordar, na posição de uma pessoa 

que já sofreu dois assaltos dentro de sua casa, e ela continuava radicalmente 

contra as armas, porque ela achava que era impossível se conseguir sacar a 

arma quando se era pego de surpresa, por mais preparado que se estivesse, e 

naquele momento ela achava que se armava mais ainda o bandido, era mais 

uma arma que iria levar para ele, disse que ela preferia nesse momento, seguir o 

conselho dos policiais de não reagir, e que ela achava que quando se tinha a 

arma, o seu impulso de reação, por mais preparado que fosse, era maior, se 

tendia a tentar essa reação, e que ela era contra e só queria colocar essa 

situação, e que ela achava que sem arma, se tinha mais chance de sobreviver a 

um assalto; agradeceu; a seguir, pediu a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de 

Camargo que mais uma vez cumprimentou a todos, parabenizando ao Sr. 

Presidente pela iniciativa do projeto, e que tinha tomado conhecimento do 

conteúdo dele, e queria acrescentar uma sugestão a ele, para colocarem também 

os bombeiros civis municipais, que também compunha o quadro de Segurança 

Pública do Município, principalmente, na defesa do patrimônio e também das 

vidas, e que uma alínea no artigo onde falava de dois policiais militares, dois 

policiais civis, dois guardas municipais, acrescentassem bombeiros civis 

municipais, que também compunham esse quadro de Segurança Pública da 

cidade, e que se o autor lhe permitisse estar fazendo essa emenda, 

acrescentassem os bombeiros também nesse artigo; agradeceu pela atenção de 

todos;  a seguir, pediu a palavra o Sr. Cristiano José Cecon que cumprimentou a 

todos, novamente, também parabenizando ao Romilson, Presidente, por aquele 

projeto, e que ele só gostaria de salientar para que naquele ano de dois mil e 

dezoito, eles não se esquecessem de lutar pelo aumento do efetivo dos policiais 

militares em Jaguariúna e por uma Guarda Municipal mais equipada; perguntou 

a todos se eles viram como estavam as viaturas do ROMU? Disse que 

reformaram, mas dava para ver como elas estavam tão judiadas, e que ele que 

trabalhava em outras cidades, via as outras guardas municipais, a de Holambra 

com todas as viaturas novas, os policiais bem equipados, e que eles achavam 

que eles deviam, no ano de dois mil e dezoito, lutar para que o “pro labore” da 

Polícia Militar ficasse sempre em dia, que conseguissem o aumento do efetivo e 

melhoria na parte do equipamento da Guarda Municipal; agradeceu a todos, 

desejando boa noite; a seguir, o Sr. Presidente suspendeu a sessão para alguns 

esclarecimentos a respeito do projeto. Decorrido prazo necessário para 

esclarecimentos, o Sr. Presidente reabriu a Sessão, colocando em votação o 

requerimento de urgência especial que foi aprovado por unanimidade de votos; 
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a seguir, o Sr. Presidente designou o Vereador Afonso Lopes da Silva como 

relator especial para exarar parecer ao referido projeto, motivo pelo qual 

suspendeu a sessão; decorrido prazo necessário para a elaboração do parecer, o 

Sr. Presidente reabriu a sessão determinando a leitura do parecer do relator 

especial designado, bem como do Projeto de Resolução nº 013/2017; a seguir, 

foi apreciado o Projeto de Resolução013/2017, do Sr. Romilson Nascimento 

Silva que institui o “Título de Agente Público de Segurança do Ano” do 

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

maioria simples: Art.49, “§ 1º do R.I.). Em discussão e votação, foi o mesmo 

aprovado por unanimidade de votos. A seguir,  dos Srs. Ângelo Roberto Torres, 

Alfredo Chiavegato Neto, José Muniz, Luiz Carlos de Campos, David Hilário 

Neto, Cristiano José Cecon, Tais Camellini Esteves e Rodrigo da Silva Blanco 

foi apresentado requerimento, com fulcro no art. 350 do Regimento Interno, 

para que os Projetos de Decretos Legislativos nºs 004 ao 021/2017, concedendo 

títulos de cidadania, constantes na Ordem do dia daquela sessão, fossem 

votados conjuntamente e dispensada a leitura dos pareceres das Comissões 

Competentes; em discussão e votação, foi o referido requerimento aprovado por 

unanimidade de votos. O Sr. Presidente disse que, para deixar bem entendido 

aos Pares e ao público presente, eles tinham a votação de dezoito projetos de 

decretos legislativos, e que fariam em bloco as votações, e que seriam entregues 

todas as cédulas aos Vereadores, e, posteriormente, fariam a abertura da urna e 

apuração de todos os títulos. A seguir, em Única Discussão foram apreciados os 

Projetos de Decreto Legislativo abaixo: primeiramente, o Sr. Presidente 

anunciou que seriam votados os seguintes projetos: 1. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 004/2017, da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana, que dispõe 

sobre concessão de título de “Cidadã Jaguariunense”, à Sra. Maria das Graças 

Hansen Albaran dos Santos; 2. Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2017, do 

Sr. Romilson Nascimento Silva, que dispõe sobre concessão de título de 

“Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva; 3. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2017, do Sr. Alfredo Chiavegato Neto, 

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

Modesto.4. Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2017, do Sr. Ângelo Roberto 

Torres, que dispõe sobre concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao 

Sr. José Siqueira Barbosa; 5. Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2017, do Sr. 

Afonso Lopes da Silva, que dispõe sobre concessão de título de “Cidadão 

Jaguariunense”, ao Sr. Beniamino Fabio Di Gioia; 6. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 009/2017, do Sr. David Hilário Neto, que dispõe sobre concessão 
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de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Carlos Roberto de Oliveira; 7. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2017, do Sr. Romilson Nascimento Silva, 

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

Denilson Natal Colombo; 8. Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2017, do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, que dispõe sobre concessão de título de “Cidadão 

Jaguariunense”, ao Sr. Adriano Daniel; 9. Projeto de Decreto Legislativo nº 

012/2017, do Sr. Romilson Nascimento Silva, que dispõe sobre concessão de 

título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Luciano Peixoto; 10. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 013/2017, do Sr. Romilson Nascimento Silva, que 

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

Araújo Cavalcante; 11. Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2017, dos Srs. 

Ângelo Roberto Torres e Luiz Carlos de Campos, que dispõe sobre concessão 

de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Luiz Gonzaga Fechio; 12. Projeto 

de Decreto Legislativo nº 015/2017, do Sr. Romilson Nascimento Silva, que 

dispõe sobre concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Francisco 

Almeida da Silva; 13. Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2017, dos Srs. 

Cássia Murer Montagner e David Hilário Neto, que dispõe sobre concessão de 

título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. André Duarte Moreira;14. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 017/2017, dos Srs. Cássia Murer Montagner e David 

Hilário Neto, que dispõe sobre concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, 

ao Sr. Enrique Garrido Suárez;15. Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2017, 

dos Srs. Cássia Murer Montagner e David Hilário Neto, que dispõe sobre 

concessão de título de “Cidadã Jaguariunense”, à Sra. Dianelys Sanches 

Galvez; 16. Projeto de Decreto Legislativo nº 019/2017, dos Srs. Cássia Murer 

Montagner e David Hilário Neto, que dispõe sobre concessão de título de 

“Cidadã Jaguariunense”, à Sra. Dayamis Bell Planche; 17. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 020/2017, dos Srs. Cássia Murer Montagner e David Hilário 

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

Oscar Suárez Oviedo e 18. Projeto de Decreto Legislativo nº 0212017, dos Srs. 

Cássia Murer Montagner e David Hilário Neto, que dispõe sobre concessão de 

título de “Cidadã Jaguariunense”, à Sra. Elisa Gavilan Sauchay.  A seguir, em 

votação secreta em conjunto, conforme requerimento aprovado: o Sr. 

Presidente determinou a feitura da chamada para verificação de “quorum”, 

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, 
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Romilson Nascimento Silva, Taís Camellini Esteves e Walter Luís Tozzi de 

Camargo; o Sr. Presidente determinou a distribuição das dezoito cédulas de 

votação, por ele rubricadas, referente a cada título a ser votado aos senhores 

Vereadores; em seguida, foi feita a  chamada para colocação dos votos na urna; 

feita a votação, o Sr. Presidente convidou os Vereadores David Hilário Neto e 

Inalda Lúcio de Barros Santana para auxiliarem na  apuração e contagem dos 

votos, de cada Projeto de Decreto Legislativo, conforme consta abaixo: 1. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2017, da Sra. Inalda Lúcio de Barros 

Santana, que dispõe sobre concessão de título de “Cidadã Jaguariunense”, à 

Sra. Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos. (Quorum de deliberação: 

maioria qualificada: Art. 50, § 2º, IV  do R.I.). Com Parecer Conjunto favorável 

das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação e de 

Orçamento, Finanças e Contabilidade, e de Saúde, Educação, Cultura, 

Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: oito votos favoráveis e cinco 

votos contrários. O Sr. Presidente teve direito a voto em conformidade com o 

Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento Interno, combinado com Art. 31, Parágrafo 

Único, II da Lei Orgânica do Município. Embora o referido projeto obtivesse 

oito votos favoráveis, o quorum de deliberação exigido era a maioria 

qualificada, conforme Art. 50, § 2º, IV do Regimento Interno, devendo ter, no 

mínimo, nove votos para ser aprovado, o que não aconteceu, sendo o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 004/2017, da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana, que 

dispõe sobre concessão de título de “Cidadã Jaguariunense”, à Sra. Maria das 

Graças Hansen Albaran dos Santos  rejeitado. 2. Projeto de Decreto Legislativo 

nº 005/2017, do Sr. Romilson Nascimento Silva, que dispõe sobre concessão de 

título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Ricardo Cardozo de Mello 

Tucunduva. (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50, § 2º, IV  do 

R.I.). Com Parecer Conjunto favorável das Comissões Permanentes de 

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

Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: 

aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve direito a voto em 

conformidade com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento Interno, combinado com 

Art. 31, Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do Município; 3. Projeto de 

Decreto Legislativo nº006/2017, do Sr. Alfredo Chiavegato Neto, que dispõe 

sobre concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Milton Modesto. 

(Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50, § 2º, IV  do R.I.). Com 

Parecer Conjunto favorável das Comissões Permanentes de Constituição, 

Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade, e de Saúde, 
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Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: aprovado 

por unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve direito a voto em 

conformidade com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento Interno, combinado com 

Art. 31, Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do Município; 4. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 007/2017, do Sr. Ângelo Roberto Torres, que dispõe 

sobre concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. José Siqueira 

Barbosa (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50, § 2º, IV  do 

R.I.). Com Parecer Conjunto favorável das Comissões Permanentes de 

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

Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: 

aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve direito a voto em 

conformidade com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento Interno, combinado com 

Art. 31, Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do Município; 5. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 008/2017, do Sr. Afonso Lopes da Silva, que dispõe 

sobre concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Beniamino Fabio 

Di Gioia. (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50, § 2º, IV do 

R.I.). Com Parecer Conjunto favorável das Comissões Permanentes de 

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

Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: 

aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve direito a voto em 

conformidade com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento Interno, combinado com 

Art. 31, Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do Município; 6. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 009/2017, do Sr. David Hilário Neto, que dispõe sobre 

concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Carlos Roberto de 

Oliveira (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50, § 2º, IV  do 

R.I.). Com Parecer Conjunto favorável das Comissões Permanentes de 

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

Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: 

aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve direito a voto em 

conformidade com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento Interno, combinado com 

Art. 31, Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do Município; 7. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 010/2017, do Sr. Romilson Nascimento Silva, que 

dispõe sobre concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Denilson 

Natal Colombo (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50, § 2º, IV  

do R.I.). Com Parecer Conjunto favorável das Comissões Permanentes de 

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

Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: 
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aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve direito a voto em 

conformidade com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento Interno, combinado com 

Art. 31, Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do Município; 8. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 011/2017, do Sr. Romilson Nascimento Silva, que 

dispõe sobre concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Adriano 

Daniel (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50, § 2º, IV  do R.I.). 

Com Parecer Conjunto favorável das Comissões Permanentes de Constituição, 

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

Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: aprovado 

por unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve direito a voto em 

conformidade com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento Interno, combinado com 

Art. 31, Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do Município; 9. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 012/2017, do Sr. Romilson Nascimento Silva, que 

dispõe sobre concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Luciano 

Peixoto. (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50, § 2º, IV do 

R.I.). Com Parecer Conjunto favorável das Comissões Permanentes de 

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

Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: 

aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve direito a voto em 

conformidade com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento Interno, combinado com 

Art. 31, Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do Município; 10.Projeto de 

Decreto Legislativo nº 013/2017, do Sr. Romilson Nascimento Silva, que 

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

Araújo Cavalcante. (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50,  § 2º, 

IV  do R.I.). Com Parecer Conjunto favorável das Comissões Permanentes de 

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

Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: 

aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve direito a voto em 

conformidade com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento Interno, combinado com 

Art. 31, Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do Município; 11. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 014/2017, dos Srs. Ângelo Roberto Torres e Luiz Carlos 

de Campos, que dispõe sobre concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, 

ao Sr. Luiz Gonzaga Fechio (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 

50,  § 2º, IV  do R.I.). Com Parecer Conjunto favorável das Comissões 

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

Contabilidade, e de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e 

Turismo. Resultado: aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve 
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direito a voto em conformidade com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento 

Interno, combinado com Art. 31, Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do 

Município; 12. Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2017, do Sr. Romilson 

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

Jaguariunense”, ao Sr. Francisco Almeida da Silva  (Quorum de deliberação: 

maioria qualificada: Art. 50, § 2º, IV  do R.I.). Com Parecer Conjunto favorável 

das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação e de 

Orçamento, Finanças e Contabilidade, e de Saúde, Educação, Cultura, 

Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: aprovado por unanimidade de 

votos. O Sr. Presidente teve direito a voto em conformidade com o Art. 23, II, 

“i”, “3” do Regimento Interno, combinado com Art. 31, Parágrafo Único, II da 

Lei Orgânica do Município; 13. Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2017, 

dos Srs. Cássia Murer Montagner e David Hilário Neto, que dispõe sobre 

concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. André Duarte Moreira 

(Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50, § 2º, IV  do R.I.). Com 

Parecer Conjunto favorável das Comissões Permanentes de Constituição, 

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

Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: aprovado 

por unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve direito a voto em 

conformidade com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento Interno, combinado com 

Art. 31, Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do Município; 14. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 017/2017, dos Srs. Cássia Murer Montagner e David 

Hilário Neto, que dispõe sobre concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, 

ao Sr. Enrique Garrido Suárez (Quorum de deliberação: maioria qualificada: 

Art. 50,  § 2º, IV  do R.I.). Com Parecer Conjunto favorável das Comissões 

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

Contabilidade, e de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e 

Turismo. Resultado: aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve 

direito a voto em conformidade com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento 

Interno, combinado com Art. 31, Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do 

Município; 15. Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2017, dos Srs. Cássia 

Murer Montagner e David Hilário Neto, que dispõe sobre concessão de título 

de “Cidadã Jaguariunense”, à Sra. Dianelys Sanches Galvez (Quorum de 

deliberação: maioria qualificada: Art. 50,  § 2º, IV  do R.I.). Com Parecer 

Conjunto favorável das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e 

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

Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: aprovado por 
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unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve direito a voto em conformidade 

com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento Interno, combinado com Art. 31, 

Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do Município; 16. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 019/2017, dos Srs. Cássia Murer Montagner e David Hilário 

Neto, que dispõe sobre concessão de título de “Cidadã Jaguariunense”, à Sra. 

Dayamis Bell Planche (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50,  § 

2º, IV  do R.I.). Com Parecer Conjunto favorável das Comissões Permanentes 

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

de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: 

aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve direito a voto em 

conformidade com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento Interno, combinado com 

Art. 31, Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do Município; 17. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 020/2017, dos Srs. Cássia Murer Montagner e David 

Hilário Neto, que dispõe sobre concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, 

ao Sr. Oscar Suárez Oviedo (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 

50, § 2º, IV do R.I.). Com Parecer Conjunto favorável das Comissões 

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

Contabilidade, e de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e 

Turismo. Resultado: aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve 

direito a voto em conformidade com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento 

Interno, combinado com Art. 31, Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do 

Município; 18. Projeto de Decreto Legislativo nº 021/2017, dos Srs. Cássia 

Murer Montagner e David Hilário Neto, que dispõe sobre concessão de título 

de “Cidadã Jaguariunense”, à Sra. Elisa Gavilan Sauchay (Quorum de 

deliberação: maioria qualificada: Art. 50,  § 2º, IV  do R.I.). Com Parecer 

Conjunto favorável das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e 

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

Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo. Resultado: aprovado por 

unanimidade de votos. O Sr. Presidente teve direito a voto em conformidade 

com o Art. 23, II, “i”, “3” do Regimento Interno, combinado com Art. 31, 

Parágrafo Único, II da Lei Orgânica do Município. A seguir, em Segunda 

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) Com Emendas já aprovadas. Em discussão e votação foi o mesmo 
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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, “§ 1º do R.I.).Com Emendas já 

aprovadas. Em discussão e votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de 

votos. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente daria início à Explicação 

Pessoal dos Senhores Vereadores, mas não havendo inscritos, encerrou a 

Sessão, convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia cinco de dezembro 

de dois mil  e dezessete, terça-feira, com início determinado para às dezoito e 

trinta horas. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata que lida e achada 

conforme, vai devidamente assinada. 

 

 

Vereador Romilson Nascimento Silva 

Presidente 

 

 

Vereador Afonso Lopes da Silva 

Vice Presidente 

 

 

Vereadora Cássia Murer Montagner 

Primeira Secretária 

 

 

Vereadora Inalda Lúcio de Barros Santana 

Segunda Secretária 
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