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

Legislatura da Câmara Municipal de Jaguariúna, realizada aos dez de outubro 

de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta minutos, na Sala das Sessões 

“Vereador Reynaldo Chiavegato”, da Câmara Municipal, localizada no Edifício 

Municipal Dr. Sebastião Paes de Almeida, desta cidade. Presidente Sr. 

Romilson Nascimento Silva. Vice-Presidente Sr. Afonso Lopes da Silva. 

Secretárias Sras. Cássia Murer Montagner e Inalda Lúcio de Barros Santana. 

Primeiramente, foi feita a Leitura de Texto Bíblico, conforme Resolução n.º 80, 

de 21 de fevereiro de 1997, sendo que o Sr. Presidente convidou o Vereador 

Luiz Carlos de Campos para proferir o seguinte texto: Evangelho de Mateus – 

capítulo 7,  versículos 1 ao 5: “Não julgueis os outros, e Deus não vos 

julgará. Pois com o mesmo critério com que julgardes os outros, sereis 

julgados. E a mesma medida que usardes para medir os outros será aplicada 

também a vós. Por que observar o cisco que está no olho de teu irmão, se não 

enxergas a trave que está em teu olho? Como tens coragem de dizer ao irmão: 

„Deixa-me tirar o cisco de teu olho‟, sendo que tens uma trave no 

teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave de teu olho e então enxergarás bem para 

poder tirar o cisco do olho de teu irmão”.  A seguir, o Sr. Presidente determinou 

a feitura da chamada, onde foi anotada a presença dos seguintes Srs. 

Vereadores: Afonso Lopes da Silva, Ângelo Roberto Torres, Alfredo 

Chiavegato Neto,  Cássia Murer Montagner, Cristiano José Cecon, David 

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

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

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

Sr. Presidente, proferindo as seguintes palavras: "Sob a proteção de Deus 

iniciamos os nossos trabalhos", declarou aberta a Sessão, dando início ao 

Expediente: primeiramente, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata  da 

Sessão Ordinária anterior, a qual foi aprovada por unanimidade de votos pelo 

Plenário e assinada pela Mesa.  A seguir, o Sr. Presidente determinou a leitura 

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

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

Regimento Interno solicitando que fosse dispensada a leitura da matéria oriunda 

do Executivo Municipal, dos 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 SEGOV nº 0661/2017, 
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acusando recebimento do Requerimento nº 170/2017 do Sr. José Muniz 

solicitando informações sobre a demora dos exames de ressonância e de todos 

os exames que são feitos em outros municípios; 2. Ofício SEGOV nº 

0662/2017, acusando recebimento do Requerimento nº 171/2017 do Sr. 

Cristiano José Cecon solicitando informações se estão sendo atendidas as vagas 

para deficientes estipuladas pela lei, no quadro de funcionalismo municipal; 3. 

Ofício SEGOV nº 0663/2017, acusando recebimento do Requerimento nº 

172/2017 do Sr. Cristiano José Cecon solicitando informações sobre data para 

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

SEGOV nº 0664/2017, acusando recebimento do Requerimento nº 173/2017 do 

Sr.  Ângelo Roberto Torres  solicitando informações sobre o valor pago para 

cada artista que se apresentou no Parque Sta. Maria, nas festividades em 

comemoração ao Aniversário da Cidade, neste ano de 2017, entre outras 

questões; 5. Ofício SEGOV nº 0665/2017, acusando recebimento do 

Requerimento nº 174/2017 do Sr. Ângelo Roberto Torres  solicitando informar 

qual o valor que a AGEMCAMP – Agência Metropolitana de Campinas, 

repassou para o Município referente ao evento: Revirada Cultural, entre outra 

questão; 6. Ofício SEGOV nº 0666/2017, acusando recebimento das seguintes 

Indicações nºs: 323, 324 e 325/2017 do Sr. Cristiano José Cecon; 319/2017 da 

Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana; 320 e 321/2017 do Sr. Luiz Carlos de 

Campos e 322/2017 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo; 7. Ofício SEGOV nº 

0667/2017, acusando recebimento da Moção nº 089/2017 da Sra. Cássia Murer 

Montagner de Congratulações e Louvor a Sra. Juliana Belinatti Menardo e ao 

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

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

seguintes proposituras: Projetos: 1. De Lei Complementar do Sr. Afonso Lopes 

da Silva que acresce os parágrafos 1º e 2º ao artigo 247 da Lei Complementar 

nº 134, de 19 de novembro de 2007, que institui o Código de Posturas do 

Município de Jaguariúna e dá outras providencias; 2. De Lei da Sra. Cássia 

Murer Montagner que institui o “Dia Municipal da Pessoa com Deficiência” no 

Município de Jaguariúna, e dá outras providências; 3. De Decreto Legislativo 

da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana que dispõe sobre a concessão de título 

de “Cidadã Jaguariunense”, a  Sra. Maria das Graças Hansen Albaran dos 

Santos, depois de lidos, foram os referidos projetos encaminhados para as 

Comissões Permanentes para parecer. Requerimentos: 1. Do Sr. Romilson Silva 

solicitando ao Executivo Municipal informações sobre existência de projeto de 

lei que disponha sobre o desmembramento de lotes e a regularização de 
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construções clandestinas e/ou irregulares no âmbito do Município de 

Jaguariúna, e dá outras providências, para o exercício de 2018; 2. Do Sr. 

Romilson  Silva solicitando ao Executivo Municipal informações de quando 

será construído os três pontos de ônibus para atender o bairro Vila Primavera; 

3. Do Sr. Romilson Silva solicitando ao Executivo Municipal 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; 4. Do 

Sr. Romilson Silva solicitando ao Executivo Municipal 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; 5. Do Sr. Romilson Silva solicitando ao 

Executivo Municipal 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; 6. Do Sr. Romilson Silva 

solicitando ao Executivo Municipal informar quando será implantada a 

rotatória na estrada que dá acesso aos bairros Floresta, Santo Antonio do Jardim 

e Bom Jardim; 7. Do Sr. Romilson Silva solicitando ao Executivo Municipal 

informar quando serão colocadas placas de advertência sobre as Capivaras 

cruzando a pista nas proximidades do Hotel Happy Inn; 8. Do Sr. Romilson 

Silva solicitando ao Executivo Municipal quando será implantado semáforo no 

cruzamento da rua José Alves Guedes com a rua Alfredo Bueno; 9. Do Sr. 

Romilson Silva solicitando ao Executivo Municipal quando será implantado 

semáforo no balão da UPA (Unidade de Pronto Atendimento); 10. Do Sr. 

Romilson Silva solicitando ao Executivo Municipal informar quando será 

implantado o Semáforo no balão da CPFL, saída para Campinas; 11. Do Sr. 

Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal 

informar, em caráter de urgência, sobre a continuação da iluminação da 

Avenida Rinaldi, no bairro Jardim Zambom; 12. Do Sr. Romilson Silva, 

solicitando ao Executivo Municipal informar quando se cumprirá a promessa 

eleitoral “Creche em Tempo Integral” para as crianças entre 3 a 6 anos; 13. Do 

Sr. David Hilário Neto, solicitando à ASAMAS – Associação Santa Maria de 

Saúde, informações que especifica sobre valores repassados àquela entidade 

pelos Municípios de Jaguariúna, Pedreira e Holambra no ano de 2017, entre 

outras questões (nº de partos realizados referente à Pedreira/Holambra; se valor 

repassado é suficiente; atraso de salário dos funcionários; valor necessário de 

repasse para fechar o ano sem dívidas; valor do contrato de gestão do 

Município de Jaguariúna, anos 2016/17; se no contrato de gestão contempla 
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custeio com a UPA); 14. 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); 

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

Municipal 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; 16. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da Água, 

solicitando ao Executivo Municipal 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. Indicações: 1. Do Sr. 

Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal 

para que seja feita (01) uma vaga de idoso e (01) vaga para deficiente, na rua 

Rio Grande do Sul, no Bairro Do Bosco, em frente a Igreja Adventista do 

Sétimo Dia; 2. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao 

Executivo Municipal construção de uma lombada na Rua Rita Vilela, no Bairro 

Cruzeiro do Sul; 3. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando 

ao Executivo Municipal construção de uma lombada na Avenida Silvio Rinaldi; 

4. Do Sr. Alfredo Chiavegato Neto solicitando ao Executivo Municipal para 

que encaminhe ou proceda edição de norma, em sintonia com o Decreto 

Federal nº 9.094 – que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado 

aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de 

firma e da autenticação em documentos produzidos no País e institui a Carta de 

Serviços ao Usuário; 5. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva solicitando ao 

Executivo Municipal para que possa providenciar, no balão existente na 

Avenida Vicenzo Granchelli com Emílio Marconato, no Bairro João Aldo 

Nassif, sinalização de solo, pintura de faixa de pedestre e colocação de placas 

indicativas e de “PARE”; 6. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao 

Executivo Municipal iluminação na Avenida Pacífico Moneda, em trecho que 

especifica; 7. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira 

solicitando ao Executivo Municipal feitura de sinalização térrea identificando 

idoso e pedestre na Avenida Cruzeiro do Sul, em frente à Igreja Assembléia de 

Deus Belém, no Bairro Cruzeiro do Sul; 8. Da Sra. Cássia Murer Montagner 

solicitando ao Executivo Municipal limpeza e roçagem de calçada na Praça 

Emílio Marconato; 9. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal 

em dias de feriados prolongados mantenha um dentista de Plantão na Rede 

Pública de Saúde; 10. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da Água,  
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solicitando ao Executivo Municipal operação tapa buracos na Avenida Vigato, 

no Bairro João Aldo Nassif; 11. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da Água, 

solicitando ao Executivo Municipal operação tapa buracos na Rua Gáspere, no 

Bairro São Sebastião; 12. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da Água, 

solicitando ao Executivo Municipal operação tapa buracos na Rua Roberto 

Pires Bueno, ao lado do Espaço Sabores, no Bairro Cruzeiro do Sul; 13. Da Sra. 

Tais Camellini Esteves – Tais da Água, solicitando ao Executivo Municipal 

para que seja feita a fiscalização na Rua dos Ypês, próximo à Interclínicas, 

referente ao estacionamento de veículos na via citada; 14. Da Sra. Tais 

Camellini Esteves – Tais da Água, solicitando ao Executivo Municipal a 

limpeza do Bosque na Rua Carlos Luporini, no Bairro Cruzeiro do Sul; 15. Da 

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

Municipal a limpeza do Bosque na Ladeira Professor Eraldo Moraes Penteado, 

no Bairro Cruzeiro do Sul.  Moções: 1. Do Sr. David Hilário Neto de 

Congratulações e Louvor ao Diretor Sr. José Josino da Silva do Departamento 

de Trânsito, pelo trabalho feito até o momento em nossa querida Cidade; 2. Do 

Sr. David Hilário Neto de Congratulações e Louvor à UNIFAJ e a todos que 

ajudaram nesse evento, UNIFAJ Aberta em 04 de outubro de 2017; 3. Do Sr. 

Afonso Lopes da Silva – Silva de Congratulações e Louvor em comemoração a 

Semana do Idoso, ocorrido de 01 a 07 de Outubro, nesta Cidade; 4. Do Sr. 

Alfredo Chiavegato Neto de Pesar pelo passamento do Sr. Moacir Andrietti, 

ocorrido nesta Cidade, no dia 7 de outubro do corrente, aos 67 anos de idade; 5. 

Da Sra. Cássia Murer Montagner de Congratulações e Louvor a todos os alunos 

de escolas públicas de nosso Município que foram aprovados no vestibular e já 

estão cursando a UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas, neste ano 

de 2017; 6. Do Sr. Romilson Silva de Congratulações e louvor ao Cabo 

Cândido, Cabo Marlei, Cabo Oliveira e Cabo Salgueiro pelo atendimento da 

ocorrência de caso de estupro, ocorrido no dia 3 de outubro do corrente, nesta 

Cidade; 7. Do Sr. Romilson Silva  de pesar ao Centro de Educação Municipal 

“Gente Inocente”, em Janaúba/MG, pela tragédia ocorrida no dia 5 de outubro 

do corrente. 8. Do Sr. Romilson Silva de Congratulações e louvor ao Major 

Adriano Daniel, Cabo Cristiane, Cabo Ascêncio, Cabo Fredman, Cabo 

Elisangela, Cabo Andi, Soldado Fernando, Sodado Tiago Almeida pelo 

desenvolvimento do Projeto PROERD; 9. Do Sr. Romilson 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 

Nova FM 105.9, existente em Jaguariúna desde 1998, possa manter suas 
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atividades de forma segura, sem correr riscos de fechar suas portas; 10. Do Sr. 

Alfredo Chiavegato Neto de Congratulações e louvor ao Sr. José Bueno da 

Silva por ter celebrado 100 anos de idade, no último dia 02 de outubro do 

corrente ano. A seguir, foram lidas as ementas das seguintes correspondências 

de Diversos: 1. Comunicado Nº CM 173420/2017 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos para o 

Município de Jaguariúna no valor de R$ 457.913,75; 2. Comunicado Nº CM 

173421/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

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

R$ 5.790,00; 3. Ofício nº 098/2017 – da Diretora Presidente da ASAMAS – 

Associação Santa Maria de Saúde, dando resposta ao Requerimento nº 

188/2017 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando à Presidente da 

ASAMAS que adote, imediatamente, o princípio da ampla transparência no seu 

site, pois são mais de quatro milhões repassados todo mês; 4. Ofício 

nº26BPM/I-238/210/17 do Comandante do 1º Pelotão da PM dando resposta ao 

Requerimento nº 164/2017 do Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando ao 

Destacamento de Policia Militar para providenciar ronda permanente na área da 

Rodoviária Municipal, em todos os períodos, com prioridade a partir das 19h00. 

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. Romilson Silva solicitando 

ao Executivo Municipal 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, em votação foi o mesmo aprovado por 

unanimidade de votos; 2. Requerimento do Sr. Romilson Silva solicitando ao 

Executivo Municipal informações de quando será construído os três pontos de 
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ônibus para atender o bairro Vila Primavera, em votação foi o mesmo aprovado 

por unanimidade de votos 3. Requerimento do Sr. Romilson Silva solicitando 

ao Executivo Municipal 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, em votação foi o mesmo aprovado por 

unanimidade de votos; 4. Requerimento do Sr. Romilson Silva solicitando ao 

Executivo Municipal 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, em 

votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 5. Requerimento do 

Sr. Romilson Silva solicitando ao Executivo Municipal 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, em votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 6. 

Requerimento do Sr. Romilson Silva solicitando ao Executivo Municipal 

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

bairros Floresta, Santo Antonio do Jardim e Bom Jardim, em votação foi o 

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

Silva solicitando ao Executivo Municipal informar quando serão colocadas 

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

Hotel Happy Inn, em votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 

8. Requerimento do Sr. Romilson  Silva solicitando ao Executivo Municipal 

quando será implantado semáforo no cruzamento da rua José Alves Guedes 

com a rua Alfredo Bueno, em votação foi o mesmo aprovado por unanimidade 

de votos; 8. Requerimento do Sr. Romilson Silva solicitando ao Executivo 

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

Pronto Atendimento), em votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de 

votos; 10. Requerimento do Sr. Romilson Silva solicitando ao Executivo 

Municipal informar quando será implantado o Semáforo no balão da CPFL, 

saída para Campinas, em votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de 

votos; 11. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao 

Executivo Municipal informar, em caráter de urgência, sobre a continuação da 

iluminação da Avenida Rinaldi, no bairro Jardim Zambom, em votação foi o 

mesmo aprovado por unanimidade de votos; 12. Requerimento do Sr. Romilson 

Silva, solicitando ao Executivo Municipal informar quando se cumprirá a 

promessa eleitoral “Creche em Tempo Integral” para as crianças entre 3 a 6 

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



Câmara Municipal de Jaguariúna 
Estado de São Paulo 

 

99 

 

Requerimento do Sr. David Hilário Neto, solicitando à ASAMAS – Associação 

Santa Maria de Saúde, informações que especifica sobre valores repassados 

àquela entidade pelos Municípios de Jaguariúna, Pedreira e Holambra no ano 

de 2017, entre outras questões (nº de partos realizados referente à 

Pedreira/Holambra; se valor repassado é suficiente; atraso de salário dos 

funcionários; valor necessário de repasse para fechar o ano sem dívidas; valor 

do contrato de gestão do Município de Jaguariúna, anos 2016/17; se no contrato 

de gestão contempla custeio com a UPA), em votação foi o mesmo aprovado 

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

unanimidade de votos; 15. Requerimento da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais 

da Água, solicitando ao Executivo Municipal 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, em votação foi o 

mesmo aprovado por unanimidade de votos; 16. Requerimento da Sra. Tais 

Camellini Esteves – Tais da Água, solicitando ao Executivo Municipal 

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, em votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 17. 

Moção do Sr. David Hilário Neto de Congratulações e Louvor ao Diretor Sr. 

José Josino da Silva do Departamento de Trânsito, pelo trabalho feito até o 

momento em nossa querida Cidade, em votação foi a mesma aprovada por 

unanimidade de votos; 18. Moção do Sr. David Hilário Neto de Congratulações 

e Louvor à UNIFAJ e a todos que ajudaram nesse evento, UNIFAJ Aberta em 

04 de outubro de 2017, em votação foi a mesma aprovada por unanimidade de 

votos; 19. Moção do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva de Congratulações e 

Louvor em comemoração a Semana do Idoso, ocorrido de 01 a 07 de Outubro, 

nesta Cidade, em votação foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; 20. 

Moção do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de Pesar pelo passamento do Sr. Moacir 

Andrietti, ocorrido nesta Cidade, no dia 7 de outubro do corrente, aos 67 anos 

de idade, em votação foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; 21. 

Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de Congratulações e Louvor a todos os 

alunos de escolas públicas de nosso Município que foram aprovados no 

vestibular e já estão cursando a UNICAMP – Universidade Estadual de 
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Campinas, neste ano de 2017, em votação foi a mesma aprovada por 

unanimidade de votos; 22. Moção do Sr. Romilson Silva de Congratulações e 

louvor ao Cabo Cândido, Cabo Marlei, Cabo Oliveira e Cabo Salgueiro pelo 

atendimento da ocorrência de caso de estupro, ocorrido no dia 3 de outubro do 

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

votos; 23. Moção do Sr. Romilson Silva de pesar ao Centro de Educação 

Municipal “Gente Inocente”, em Janaúba/MG, pela tragédia ocorrida no dia 5 

de outubro do corrente, em votação foi a mesma aprovada por unanimidade de 

votos; 24. Moção do Sr. Romilson Silva de Congratulações e louvor ao Major 

Adriano Daniel, Cabo Cristiane, Cabo Ascêncio, Cabo Fredman, Cabo 

Elisangela, Cabo Andi, Soldado Fernando, Sodado Tiago Almeida pelo 

desenvolvimento do Projeto PROERD, em votação foi a mesma aprovada por 

unanimidade de votos; 25. Moção do Sr. Romilson 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 

Nova FM 105.9, existente em Jaguariúna desde 1998, possa manter suas 

atividades de forma segura, sem correr riscos de fechar suas portas, em votação 

foi a mesma aprovada por unanimidade de votos; 26. Moção do Sr. Alfredo 

Chiavegato Neto de Congratulações e louvor ao Sr. José Bueno da Silva por ter 

celebrado 100 anos de idade, no último dia 02 de outubro do corrente ano, em 

votação foi a mesma aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o Sr. 

Presidente deixou livre a palavra aos senhores Vereadores, que quisessem fazer 

uso por sete minutos, seguindo ordem de inscrição em livro, sem apartes 

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

tomariam a palavra os Srs. Rodrigo da Silva Blanco e Tais Camellini Esteves 

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

cumprimentou a todos, dizendo que era com imensa satisfação que, naquele dia, 

que eles iam entregar uma pequena homenagem, uma singela homenagem, aos 

membros da Comunidade Santa Cruz, do bairro Tanquinho Velho, sobre o 

Jubileu de Ouro, que ocorreu naquela Comunidade, no mês de setembro, e que 

já foi objeto de aprovação ali naquela Casa, de uma moção, onde foi 

reconhecido, realmente, a importância daquela Comunidade para a História da 

Cidade, e ali, com muita honra, no momento oportuno, eles iriam estar 

entregando uma pequena certificação para eles guardarem daquele momento 

que marcava a história, tanto de Jaguariúna, como marcava a história de todos 

que dedicaram o seu tempo e os seus esforços para fazer aquela linda e 

brilhante festa que aconteceu no mês de setembro; parabenizou ao Sr. Beraldo, 
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parabenizou à Cida, e a todos os outros envolvidos naquelas festividades; a 

seguir, aproveitou para dizer de algumas moções que foram ali lidas, uma delas 

sobre a Semana do Idoso, e que ali na Casa ele via várias pessoas que 

participavam e compunham lá o Grupo da Terceira Idade, nas atividades que o 

Município oferecia, e disse que era muito importante, também, celebrarem 

aquela semana, e que, em alguns lugares, em algumas famílias, em algumas 

sociedades, o idoso não tinha o valor que ele merecia, e quando eles enalteciam 

isto, mostrando para todos a importância de envelhecer, envelhecer com saúde 

e ter espaço na sociedade para ser respeitado com seus direitos, era importante 

para a Casa, reconhecer isso através das Moções; parabenizou ao Vereador 

Silva por apresentar essa propositura; deixou ali sua manifestação de pesar ao 

passamento do Sr. Moacir Andrietti, que ocorreu no último dia sete de outubro, 

era pai do Ivan, e deixava ali sua manifestação de pesar a toda família; disse de 

outra moção que também estava sendo colocada, pela Vereadora Cássia, sobre 

os alunos que estavam cursando a UNICAMP e vieram da Escola Pública, era 

um desafio dobrado; passar num vestibular de uma Universidade renomada 

como a UNICAMP, não era fácil, e ainda com a origem do estudo que eles 

tiveram, de todo o esforço para passar no vestibular e no hoje cursar uma 

universidade pública, deixava ali os seus parabéns; disse para os alunos 

perseverarem, irem até o fim, que, com certeza o futuro a eles pertencia, porque 

eles estavam conquistando o futuro a cada dia; outra moção foi a ocorrência, no 

dia três de outubro apresentado ali pelo Vereador Romilson Silva, sobre um 

caso de estupro ocorrido na Cidade, onde o empenho, a dedicação e o esforço 

dos Policiais Cândido, Marlei, Oliveira e Salgueiro, evitaram danos maiores, 

evitaram mal maior para a sociedade; disse que sabiam das dificuldades dos 

policiais, do trabalho do seu dia a dia, enfrentar a criminalidade não era fácil, e 

quando eles se deparavam com uma ocorrência desse vulto e com esse 

resultado positivo, os deixava muitos satisfeitos e felizes e saber que eles 

zelavam por eles a todo o momento; pediu que transmitissem aos policiais 

envolvidos seus parabéns; ainda falando da Polícia Militar, o projeto do 

PROERD, que era um projeto fantástico, que vinha sendo desenvolvido no 

Estado de São Paulo, já havia muitos anos, ajudava a prevenção de drogas junto 

à classe mais vulnerável, que eram os jovens, que eram as crianças dentro das 

unidades escolares; projeto este que deveria ter todo destaque e merecimento; 

disse que ali na presença do Major que comandava, do Sargento, e do soldado 

que faziam parte de todo esse processo, os parabenizou pelo empenho deles; 

sabia que eles lutavam contra uma questão que era muito difícil, 
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principalmente, no País, onde as instituições perdiam, hoje, para o crime 

organizado, muitas vezes porque eles tinham um aparato estatal que não atendia 

todas as necessidades, mas sabia que o esforço deles, a dedicação e o empenho, 

superava muitas barreiras, e o PROERD era um exemplo disso, um projeto que 

deu certo, que devia cada vez mais ser levado, incentivado, para que a 

sociedade colhesse os frutos positivos dele, parabenizou a todos que estavam 

envolvidos; por fim, comentou sobre a moção do Vereador Romilson sobre a 

Rádio Nova FM, cento e cinco ponto nove; disse ao Sr. Romilson que ela era 

um patrimônio da cidade, terem uma rádio comunitária que dava espaço e voz 

para o povo da cidade; pediam a ajuda de todas as instituições, não só do Poder 

Executivo, mas toda a sociedade, para lutarem que tivessem cada vez mais um 

espaço de comunicação; disse que viveram momentos difíceis já no passado, 

onde a liberdade de expressão era tolhida das pessoas, e quando os meios de 

comunicação avançavam, jornais, internet, rádios, TVs, era importante para que 

a população conseguisse expressar e também receber as informações 

necessárias para buscar sua cidadania; deixou ali sua solidariedade, para lutar 

sim, junto a Casa, e com todos os envolvidos, para que essa rádio continuasse 

de portas abertas e sendo uma referência para a Comunidade; agradeceu a 

todos, desejando boa noite; a seguir, tomou a palavra o Sr. Afonso Lopes da 

Silva que cumprimentou a todos, ao Presidente, Colegas Vereadores, ao 

Comandante Cavalcante e demais policiais, pessoal da Terceira Idade, e disse 

que tinha apresentado aquela moção em homenagem ao pessoal da Terceira 

Idade, para eles refletirem um pouco, e que tiveram ali a semana em 

comemoração ao Dia do Idoso, e que sabiam do grande desafio que estava 

colocado hoje para a sociedade, que era a questão da Terceira Idade; disse que 

para terem uma ideia, em dois mil e dez era treze por cento da população, de 

acordo com os estudos do IBGE, em dois mil e cinquenta iria ser trinta por 

cento da população, e que era mais urgente que, de certa forma, o Poder 

Público começasse a pensar em políticas públicas para envolver essa questão da  

terceira idade, para envolver a questão do Idoso; disse que, em Jaguariúna, eles 

tinham o exemplo muito claro que era o papel da Secretaria de Assistência 

Social, onde eles tinham, também, o Conselho Municipal do Idoso, que, de 

certa forma, pensava em políticas para a Terceira Idade,  pensava como 

envolvia a sociedade para eles, de certa forma, tivesse  uma sociedade fraterna 

em relação ao Idoso, por isso que ele estava apresentando essa moção e queria 

dar os parabéns para todo mundo que participou desse semana, uma semana 

importante para a questão da Terceira Idade; disse de ler a moção, porque era 
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importante, porque ele fez a moção, e achava que era importante eles lerem: 

““Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-a. Ela é abundante em prazeres 

se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão 

entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tenhas 

alcançado o limite extremo dos anos, estes ainda reservam 

prazeres." (Sêneca, filósofo romano). Poucas pessoas sabem, mas existe 

uma data especial para homenagear a Terceira Idade ou como é dita, 

atualmente, a Melhor Idade. O Dia do Idoso é comemorado no dia 1º de 

Outubro, que coincide com a criação do Estatuto do Idoso desde o ano 

de 2006. O envelhecimento faz parte de nossa vida! É um processo natural que 

se inicia no momento em que nascemos. Não é questão a ser aceita ou tese da 

qual se possa discordar. As pessoas envelhecem e ponto. Não há, porém, limites 

estabelecidos para o término de nossa caminhada neste mundo. Temos sempre 

que manter a chama do entusiasmo, pois a vida tem encantos para aqueles que 

gostam dela. Os grupos de terceira idade vêm se qualificando a cada dia 

que passa, mais do que um local para os idosos se reunirem, esses 

grupos vêm desenvolvendo uma série de atividades voltadas ao 

aprendizado, danças, dinâmicas e integração dos participantes, por isso 

as mensagens para idosos estão sendo aplicadas como uma maneira de 

motivar e incentivar os participantes. No dia 1° de outubro foi realizado em 

nossa cidade a “Semana do Idoso”, em comemoração ao Dia do Idoso, data esta 

que faz parte do calendário internacional e essa Administração, mais uma vez, 

demonstrou todo o seu carinho a essas pessoas que devemos respeitar, cuidar e 

amar. Dezenas de pessoas se reuniram no Centro Cultural, no último dia, 1º de 

outubro, para participar da Caminhada do Idoso. O evento foi organizado pela 

Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Assistência Social, em 

comemoração à Semana do Idoso, que segue até dia 7 de outubro. São várias as 

programações para a semana que vão desde maquiagem, cortes de cabelo, 

apresentação musical, apresentação de dança, filmes e roda de conversa, além 

de abordar temas como: Prevenção de acidentes domésticos, Doenças crônicas 

e envelhecimento saudável. Parabéns a todos que direta e indiretamente 

contribuíram para o sucesso deste evento. Isto posto, apresento à Mesa, dentro 

das formalidades de praxe e ouvido o Plenário, Moção de Congratulações e 

louvor em comemoração à Semana do Idoso, ocorrido de 01 a 07 de Outubro, 

nesta Cidade.” Disse que esse era o texto que o Plenário acabou de aprovar em 

comemoração à Semana do Idoso; agradeceu,  e se lembrou da Moção que o 

David fez em relação ao Colega Josino, e parabenizou ao Vereador David, e 
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disse que em muitos casos o Josino vinha dando a atenção que, realmente, a 

cidade merecia, e que eles estavam com problemas, e que ele até entrou com 

Indicação, mas pelo que ele verificou, já tinha sido resolvido, no balão da 

Vicenzo Granghelli, aliás aquele balão era muito perigoso, porque ele pegava 

todo o trânsito do Distrito Industrial, pegava toda a Avenida Vicenzo 

Granghelli, e que tinham várias empresas ali e, realmente, o local estava um 

perigo; disse que sabia que tinha uma proposta de colocar um sinal ali, mas 

enquanto o semáforo não vinha, precisava reforçar a questão, tanto da 

sinalização de chão, quanto da sinalização de placas, e que, lá, esse serviço já 

foi feito, esses colocaram placas, reforçaram o “Pare”, em vários locais 

colocaram” Pare”, e proibido estacionar e que, realmente, foi uma atenção 

assim muito grande do Josino que iria dar mais segurança aos moradores do 

Nassif, e que, realmente, ele tinha ficado ali um tempo com o Josino, 

observando, e que era um perigo muito grande, principalmente, nos horários de 

pico, e por isso agradeceu à Moção do amigo David que, de certa forma, teve o 

esforço do Departamento de Trânsito, principalmente, do Josino; agradeceu. A 

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

palavra o Sr. Ângelo Roberto Torres que cumprimentou a todos, agradecendo a 

presença de todos, agradecendo as aprovações dos requerimentos, indicações  

moções, a indicação que ele fez pedindo a iluminação do Zambom, do Rinaldi, 

que, realmente, a iluminação ia um trecho e parava, depois voltava outro trecho 

e continuava, e que a CPFL já tinha autorizado a iluminação naquele trecho e 

que seria de suma importância que a Administração pudesse favorecer aos 

munícipes daquela região, e também para facilitar a Guarda Municipal, a 

Polícia Militar no serviço no que se dizia à Segurança dos munícipes; falou, 

ainda, um pouco da sua moção que tinha apresentado junto com o Waltinho, 

agradeceu aos Vereadores, confirmou com o Walter, que foram unânimes na 

aprovação, que fizeram para a Comunidade Santa Cruz, e que estava vendo na 

assembleia a Cida, o Sr. Beraldo, agradeceu-os pela presença, e que o Padre 

José iria estar com eles, também, mas devido aos compromissos não pôde estar; 

o Paulo Fernandes lá da Rádio Terra FM, que fez a festa com o Craveiro e 

Cravinho, encerrando o mês de festividades daquela comunidade; parabenizou 

à Cida, parabenizou ao Beraldo, dizendo que ele teve a oportunidade de ver 

aquelas fotos que o Beraldo resgatou da região do Tanquinho, realmente, aquilo 

era uma história, merecia o reconhecimento desta Casa de Leis e que eles que 

passou pela Casa, o Sr. Beraldo, e desejou que Deus o iluminasse bastante, que 

o caminho deles, na Igreja, era árduo, mas a vitória era certa; disse que, por 



Câmara Municipal de Jaguariúna 
Estado de São Paulo 

 

105 

 

falar em vitória, ele queria ali agradecer a todos que rezaram, que oraram pela 

sua mãe, foi uma semana difícil, final de semana árduo, onde sua mãe passou 

por uma cirurgia no Hospital Walter Ferrari, mas graças a Deus, naquele dia, às 

duas horas da tarde ela foi embora, estava em casa, e disse a todos que não era 

fácil, não era fácil quando se recebia a notícia do médico dizendo que seu ente 

querido, e ele só tinha ela, não tinha pai, e que seu pai tinha ido fazia vinte e 

três anos, e o médico dizer que a chance era de dez por cento, mas que ele 

respondeu que os outros noventa Deus tomava conta, que podia ficar tranquilo, 

e foi isso que aconteceu, sua mãe ia tirar o intestino, a suspeita era de um 

tumor, mas graças a Deus nada disso foi, simplesmente foi uma gordura que 

cresceu um pouquinho mais e deu um nó e travou o intestino e fez com que 

surgisse todo aquele problema, mas graças a Deus ela já estava bem; disse 

sempre falava que se eles colocassem uma camisa nova e lavassem o carro, eles 

queriam mostrar que a camisa era nova e o carro estava limpo, e que, muitas 

vezes, Deus fazia um milagre em suas vidas, e eles escondiam; disse que ele, 

não, ele colocava para fora, e gostava de falar e gostava de dizer o que Deus 

fazia em sua vida; agradeceu ao seu Deus, agradeceu a todos; estendeu, ainda, 

seus parabéns a todos do Hospital Walter Ferrari, sem exceção, à Equipe do 

Doutor Marcelo Kasoulf, maravilhosos, que não era porque tinha sido sua mãe, 

e que ali ele teve a oportunidade, naquela semana que ele ficou lá, de conversar 

com muitos pacientes, onde os elogios eram inúmeros, pelo sistema de saúde do 

País, e chegar no Hospital de Jaguariúna e ver aquele hospital, e que sabiam 

que o Pronto Socorro era difícil, era um trabalho árduo ali, que era muita gente, 

mas quando se passava lá dentro, a história mudava; parabenizou a todos, e 

disse que ficava um pouco entristecido de saber que uma unidade daquela, o 

pessoal trabalhava com tanta dedicação, com tanto amor, todos os 

trabalhadores, e atrasar o pagamento deles, exclamou, e ficava ali aquele 

pontinho seu, só, e que ele achava que poderia dar umas contornadas na 

situação, mas parabenizava a todos, e que ele tirava o chapéu para o serviço do 

Hospital, e que era de suma importância, disse ao Presidente, bacana; falou, 

ainda, do ofício que ele tinha recebido do Sr. Presidente, indicado pelo 

Vereador Silva, para a Comissão de Transportes, e não sabia se a Presidente 

estava sabendo, o Vice Presidente, ou não, mas ele, como Secretário da 

Comissão, disse ao Vereador, que não havia a necessidade de ofício nada, 

poderia ter comunicado a eles, e que ia falar com a Presidente da Comissão, e 

ver se eles poderiam estar participando lá, e disse ao Presidente deles tentarem 

trazer uma reunião dessas, do Parlamento, para Jaguariúna; falou, um pouco, 
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também, das moções a todas ali estendidas, aos Policiais pelos serviços 

prestados no dia três de outubro, na questão do estupro, parabenizou a todos, 

desejando que Deus abençoasse o trabalho deles, esse serviço que também não 

era fácil; parabenizou ao Fred pela moção do Sr. Moacir, e confirmou com o 

Fred se ele tinha apresentado, e disse que tinha tido a oportunidade de estar lá 

no sábado, visitando o Sr. Moacir, junto com o Padre José, e saber que meia 

hora depois ele se foi, e disse que ele estava bem debilitado, mas que deu a 

impressão que ele estava esperando aquela visita do Padre José que esteve lá, 

deu aquela palavra amiga, transmitiu a Palavra de Deus para ele, e ele 

descansou em paz; dispensou seus sentimentos a todos da família, e de todas as 

moções de pesar que passou; desejou boa noite a todos e agradeceu; a seguir, 

tomou a palavra a Sra. Cássia Murer Montagner que cumprimentou a todos, aos 

funcionários da Casa que sempre os auxiliava tão bem, às vezes, a população 

não sabia o quanto que isso era importante para que eles fizessem uma sessão 

com sucesso, funcionando direitinho; cumprimentou a todos os presentes, e que 

ela queria começar dando seus parabéns ao Waltinho que falou de todas as 

moções de maneira tão... fazendo um apanhado geral; disse a todos os 

Vereadores que ela continuava muito feliz em ver como que essas moções e os 

requerimentos, enfim, tudo, tinha, realmente, representado a vontade da 

população; disse achar que eles estavam no caminho certo, e ela, da sua parte, 

trazia naquele dia uma homenagem aos estudantes da Rede Pública de 

Jaguariúna que, no hoje, cursavam a UNICAMP, e que, na verdade, ela queria 

dar os parabéns a todos os estudantes da Rede Pública de Jaguariúna, não eram 

só os que estudavam na UNICAMP, mas eles sabiam do quanto era difícil ser 

aprovado na UNICAMP, e que sabiam que era uma das melhores universidades 

do Brasil, e não era fácil o Vestibular da UNICAMP, e que eles sabiam, 

também, que eles acabavam sendo, as vagas da UNICAMP quase sempre 

ficavam reservadas, entre aspas, para os alunos que saíam da escola particular, 

e quando ela via esses alunos deles que saíram da Rede Pública do Município, 

cursando a UNICAMP, também era um outro motivo de orgulho para eles, e 

disse, também, que a Rede Pública de Jaguariúna, estava também no caminho 

certo, e que neste momento, queria parabenizar a Educação de Jaguariúna, e aí 

neste caso, ela não estava dizendo de uma ou de outra gestão, e que ela achava 

que a Educação de Jaguariúna vinha fazendo um trabalho muito bom, ao longo 

dos anos, e era por isso que eles tinham alunos que conseguiam chegar a cursar 

as melhores universidades do Brasil; parabenizou aos pais desses alunos que 

estavam conseguindo galgar as melhores vagas, e aí, também, construir o seu 
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futuro, e parabenizou aos pais, e parabenizou, em especial, esses alunos, que 

fizeram esse esforço, que levaram a educação a sério, e no hoje, cursavam 

como ela já tinha falado, uma das melhores universidades do Brasil, a 

Universidade Estadual de Campinas, e disse que, eles de Jaguariúna, tinham 

que, sim, parabenizá-los, e agradecê-los porque era assim que eles construíam a 

cidade; disse que depois da Universidade, seriam ótimos profissionais, seriam 

pessoas que até continuariam trilhando o caminho acadêmico, no mestrado, no 

doutorado, melhorando esse índice em Jaguariúna, que ela achava que eles 

tinham que avançar muito nesse caso, disse ao David, e que tinham espaço aí 

para avançar, e que ela não só parabenizava, como agradecia à dedicação desses 

alunos e disse que tinham ali, achava que eram quinze alunos, e que iria ler o 

nome de todos, e eles tinham presentes ali três alunos, e uma mãe, que veio 

acompanhar um dos alunos, e que ela iria ler o nome de todos: Ana Helena 

Ferrete, Caio de Mello Ferreira, Fernando Martins Piedade, Gabriel Perón de 

Godoy, José Ribeiro Neto, Kelly Ferreira de Freitas, que estava presente, Lara 

Jennifer da Silva, que também estava presente, Marcelo Augusto Masselani, 

Michele Nascimento dos Santos, Pedro Lopes, Rafaela Pereira, Lívia dos 

Santos, Micaela Bueno, Luís Felipe Pereira, Samuel Sullivan, Tayssa Dutra, 

que também estava presente, Tatiane Moura e Vitor Oliveira; parabenizou a 

todos; avisou que, na hora que terminasse a Sessão Ordinária, eles iriam 

entregar uma pequena homenagem, um certificado a eles, e muito agradeceu; a 

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

os presentes, aos Senhores Vereadores, Secretaria da Câmara, e disse que ele 

gostaria de agradecer a presença de todos, e que na próxima sessão ele 

apresentaria uma moção de repúdio à apresentação no Museu de Arte Moderna, 

em São Paulo,  que naquela semana deu bastante barulho, no seu Facebook, 

porque ele tinha feito ataques até meio fortes, e que achava que tinha exagerado 

um pouco, mas ele não quis recuar, porque o seu conceito era aquele, e que 

apenas três pessoas, mas aquelas três pessoas deram barulho durante aquela 

semana; disse que fazia vinte anos que ele tentava evitar a sexualização 

antecipada das meninas do projeto e que era por tudo isso que ele perdia as 

meninas, e que ele tinha perdido grandes atletas por causa de se misturarem 

com Funk, com música de ... misturar com grupos avançados, com atitudes 

avançadas, e no hoje, ou elas eram prostitutas, ou eram drogadas, ou estavam aí 

batendo cabeça; disse que ele não iria desistir, não iria falar mais como ditadura 

cultural, igual ao Fred lhe corrigiu, porém, no seu projeto “Guerreiros da Paz”,  

que no hoje ele não comandava mais, era um aluno, tinha restrições de 
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comportamento, lá não se falava palavrão, não podia namorar antes dos 

dezesseis anos, senão não competia; disse que no dia doze teria a Festa das 

Crianças, as músicas eram escolhidas a dedo, não podia dançar qualquer tipo de 

música, quem não quisesse participar do projeto, e se um dia a Prefeitura não 

quisesse mais, a Prefeitura de Holambra, Santo Antonio de Posse, não 

aceitassem mais isso, que o trocasse, que trocasse a sua mentalidade, mas era 

por isso que ele iria lutar, porque ele não queria mais perder essas meninas, não 

queria, e repetiu, não queria; disse que achava que no Brasil, não ter restrições, 

mas ter alguma coisa que impedia a liberação total de modos, senão, onde eles 

iriam parar desse jeito, perguntou; disse que aquela semana tinha sido uma 

semana muito boa, ele se encontrava bastante cansado, mas de tanto trabalhar, 

graças a Deus, e que ele queria agradecer ao Brasil inteiro pelas doações do 

cento e trinta quimonos, que ele entregou para as crianças sábado, e que agora 

as crianças das três cidades tinham quimono sobrando, porque às vezes eles 

perdiam algumas crianças por falta do uniforme, e que agora não tinha mais, e 

que ele queria, também, agradecer à Polícia Militar por ter aberto a 

oportunidade do primeiro “Policial Amigo”, que a partir daquele dia 

começaram no bairro São José, com o instrutor Fabrício Nunes da Guarda 

Municipal com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Secretaria 

de Esportes, e da Saúde, totalmente sem custo nenhum para a Prefeitura, e que 

agora o Policial Amigo se encontrava dentro da Guarda Municipal, do Batalhão 

da Polícia Militar, na Nova Jaguariúna, e agora no São José; agradeceu, 

também, à Secretaria de Educação que estava quase fechando com ele um novo 

projeto, que era a “Batucada dos Guerreiros”, onde eles iam usar os 

instrumentos da Fanfarra, que tinha uma garota que começou no “Guerreiros da 

Paz”, de criancinha, hoje ela era cantora, Isabela Correia, e que no hoje ela era 

cantora, e que eles iam adaptar música popular brasileira, com ritmos afros, e 

ritmos de samba, porque havia jovens que ele não conseguia alcançar porque 

eles não queriam praticar esporte, e que eles iam tentar abranger esses jovens 

através de outra forma pela parte mais cultural; disse que foi a forma que eles 

tiveram de não colocar gastos mais para a Prefeitura, tinham o instrutor, e por 

incrível que parecesse, o instrutor foi grátis, os instrumentos, também, foram 

emprestados pela Secretaria de Cultura, e a menina dos “Guerreiros da Paz” 

estavam se sentindo muito feliz, por um sonho realizado, podendo mostrar o 

que ela sabia; disse que o Waltinho também ajudou junto à Secretaria de 

Esportes com o Rafael Blanco, pela doação do tatame, a Guarda Municipal pela 

colaboração com o instrutor e a Polícia Militar por ter aberto a oportunidade 
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dessa realização do Policial Amigo, agradeceu a todos e desejou boa noite; a 

Sra. Cássia Murer Montagner disse de só fazer um agradecimento rapidinho, à 

professora Andreia Armentano e a todo o pessoal do transporte, que os alertou 

sobre esses alunos que usavam o transporte público para ir à UNICAMP,  fez o 

levantamento dos nomes, e agradeceu à Andreia. A seguir, tomou a palavra o 

Sr. David Hilário Neto que cumprimentou a todos, iniciando sua fala dizendo 

que fez um requerimento um pouco incomum na Casa, que foi questionar a 

respeito de um funcionário de uma empresa privada, que era a Metrópolis, e 

queria esclarecer o porquê desse pedido, e que naquele dia eles tinham algumas 

pessoas do “Raízes daVida”, para quem não conhecia, era um espaço para a 

Terceira Idade, ficava na saída para Pedreira e era um espaço maravilhoso, só 

que, infelizente, foi mudado um motorista de quatro anos, só que se mudar um 

motorista de uma rota escolar, era uma coisa, a rota da Terceira Idade pegava 

na porta da casa, ajudava a subir no ônibus, conhecia pessoa por pessoa, e, 

infelizmente, eles mandaram mensagem para o dono da Empresa e ele não deu 

resposta alguma e, segundo os frequentadores do ônibus, esse mesmo motorista 

foi dispensado por um motor que fundiu e a culpa não foi dele, porque os 

próprios passageiros puderam relatar; disse que gostaria até de um pouco mais 

de carinho da Empresa com essas pessoas, porque esse transporte era pago pelo 

Município, e que nada mais justo do que cobrarem uma explicação do que 

aconteceu, e que pudesse ser revisto isso; disse que não conhecia esse motorista 

e só estava relatando o que passaram para ele, e que podia-se ter certeza que 

essa luta seria da Casa; a seguir, parabenizou à Cássia pela moção a todos os 

alunos, foi muito nobre essa atitude, podia ter certeza, e que ela fazia parte 

dessa formação, afinal, ela foi Secretária de Educação no Município, e estava 

de parabéns pelo trabalho que fez e realizou, e tinha certeza que tinha muitos 

frutos que viriam do seu trabalho, e a parabenizou pelo trabalho; parabenizou, 

também, à PM do Município, o Major Adriano que estava presente, Sargento 

Cavalcante, Cabo Tiago e os parabenizou pelo trabalho da PM da Cidade e que 

só tinham a agradecer e que lutavam por mais efetivo, diariamente, para poder 

ampliar ainda mais, mas o trabalho que eles faziam com pouco efetivo era 

surpreendente e a Casa só tinha que agradecer o trabalho deles, e, com certeza 

podiam contar com o apoio de todos eles; a seguir, disse à Cida e ao Sr. 

Beraldo, um amor incondicional por aquele bairro, por toda aquela 

comunidade, e que o amor deles, com certeza, se cada cidadão tivesse esse 

mesmo amor pela cidade, pelas comunidades, teriam uma cidade diferente, com 

certeza, e que eles estavam de parabéns, era um amor incondicional que eles 
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tinham e a Casa só tinha a parabenizar por tudo isso; disse, ainda, que queria 

falar de um assunto um pouco delicado e chato, que era sobre o Hospital, 

concordava com o Vereador Neguita na fala, e que o Hospital de Jaguariúna 

era, realmente, maravilhoso, era um diferencial de toda a região, mas nos 

últimos dias, semanas, podia dizer o seguinte: esteve lá com seu tio, na última 

semana, e aconteceram diversas situações, uma delas foi o atraso do 

pagamento, que se iniciou na sexta-feira e que isso aconteceu poucas vezes no 

Município, e que isso o preocupava muito, porque o que mais eles escutavam 

nos corredores, era que a Prefeitura estava reduzindo verba para o Hospital; 

disse que cortar verba da Saúde era um crime para a população; falou que 

estava muito atento, estava em cima, e que abriram a porta do Hospital para 

Holambra, para Pedreira, e perguntou se o dinheiro estava vindo, como estava 

sendo custeado tudo isso, aumentou, como estavam os recursos no hoje? Era a 

saúde da população, e que no hoje estava muito bom, mas não sabia amanhã, e 

que se eles não abrissem os olhos, e deixarem acontecer, reduzindo verbas, dia 

após dia, amanhã iriam ficar numa situação como qualquer outra cidade da 

Região que nem hospital tinha; disse de cuidarem do que era deles, precisavam 

ter mais atenção, sim, o corpo clínico mesmo que estava no PS, mudou toda a 

direção do PS, mudou o corpo clínico do Hospital, e disse de ficarem atentos, e 

que nada contra os médicos que estavam lá no hoje, mas infelizmente, ele teve 

o azar três dias seguidos, e nenhum deles pediu uma tomografia e eles estavam 

com mais de quatro coágulos na cabeça de seu tio e só foi feita a tomografia por 

muita insistência de sua parte de ficar na quinta pela manhã; disse que isso era 

um pouco delicado, um pouco complicado, e que esperava que as pessoas não 

passassem por isso, e por isso estava desabafando com eles; disse que fez 

aquele requerimento questionando o Hospital desses orçamentos, e ao 

Executivo, também, que pudesse informar o que estava acontecendo, se estava 

mesmo sendo cortada essa verba, se estava sendo repassada, que situação que 

se encontrava; agradeceu e desejou boa noite a todos. A seguir, tomou a palavra 

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

a sua fala, e que ela não podia deixar de falar, sobre a Semana do Idoso, onde 

ela teve a oportunidade de estar ali no Nassif, no Serra Dourada, cortando 

cabelo de vários, e o que mais lhe chamou a atenção foi cortar o cabelo de uma 

senhorinha de cem anos, e que ela cortou o cabelo dela e que tinham que ver 

como ela era lúcida, e ainda ela pediu um espelho, que botasse na frente dela 

para ver se o cabelo ficou bonito, e que ela saiu a agradecendo porque ela ficou 

muito bonita; disse que ela cortando aqueles cabelos, todos idosos, senhores, 
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senhoras, todos bem idosos, e que com isso ela ficou feliz por ter essa 

oportunidade de cortar o cabelo e deixá-los bem bonitinhos porque iria ter o 

Baile e que isso tinha sido no dia dois, e no dia três iria ser o Baile, e que ela 

não teve a oportunidade de participar, mas ficou feliz por atender ao pedido que 

ela estivesse lá cortando o cabelo dos idosos, e que ela ficou muito feliz e que 

ela falou que não poderia ir embora sem falar que ela participou com os cortes 

de cabelo lá, deixando os senhores e as senhoras, todos bonitinhos, e desejou 

boa noite. A seguir, tomaria a palavra o Sr. José Muniz, que a passou; tomou a 

palavra o Sr. Luiz Carlos de Campos que mais uma vez cumprimentou a todos, 

dizendo que só queria usar a tribuna para dizer que, naquele dia, ele veio um 

pouco mais cedo, antes da sessão, até tinha conversado com o Waltinho a 

respeito também, e que ele fazia parte da Comissão de Orçamento, Finanças e 

Contabilidade juntamente com o Silva, que era o Presidente, com o Cristiano, 

também, que fazia parte dessa Comissão permanente na Câmara, e que ali tinha 

um projeto de lei que alterava a estrutura administrativa da Prefeitura, e, pelo 

que ele estava olhando os anexos, a Prefeitura encaminhou esses anexos 

baseados num projeto que estava na Casa, e que estava constando Secretaria 

que, na realidade, que não existia, não foi criada, ela não existia, e disse ao 

Silva, que seria importante, porque eles tinham que fazer audiência pública,  e 

que era o Projeto de Lei do Plano Plurianual, que era para quatro anos, de dois 

mil e dezoito a dois mil e vinte e um; as Diretrizes Orçamentárias para o ano 

que viria, que ordenava o Orçamento do Município e a Lei Orçamentária, e que 

ele achava que seria interessante eles estarem conversando com o pessoal da 

Prefeitura, porque muito provavelmente, os anexos teriam que ser alterados; 

disse que os Vereadores tinham a competência para alterar, mas eles não 

podiam mexer em serviços da dívida, dotação de pessoal eles não podiam estar 

mexendo; disse que achava interessante eles estarem conversando com o 

Executivo a respeito, com a Secretaria Competente, para estar fazendo essa 

alteração antes que se realizasse a Audiência Pública desses projetos, e 

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

Romilson Nascimento Silva que, primeiramente, passou a presidência dos 

trabalhos da Mesa para o Sr. Vice Presidente, Afonso Lopes da Silva; na 

tribuna cumprimentou a todos, dizendo que a Secretária de Gabinete, a Nenê, 

estava vendo em primeiro plano, o Comandante, Sargento Cavalcante, Major 

Daniel que os prestigiava naquele dia, o agradeceu, o grande Tiago, Soldado 

Tiago;  ex Vereador da Casa, Vereador Zidane, o agradeceu pela presença, e 

Valdir Parisi, sempre aí, quatro vezes Vereador, Presidente da Casa, confirmou 
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com o Valdir, e que o Valdir era muito querido, e que ele era o mais novo 

Presidente do PSDB, aos demais presentes, a Rita, que estava sempre 

escondidinha, e confirmou com o Fred, a Rita, Presidente do Sindicato dos 

Servidores, e desejou boa noite a todos; a seguir disse, iniciando sua fala, de 

falar do pesar do que aconteceu lá em Minas, na Creche, infelizmente, pessoas 

morreram, um criminoso, pessoas desequilibradas, e deixou seu profundo pesar 

a todas as famílias envolvidas naquele caso ali; falou ainda de mais uma moção 

que ele colocou em relação à FM 105,9, e que foi falado pelo Waltinho, 

confirmou com ele, era um patrimônio da cidade, e que esteve fazendo uma 

visita lá na rádio e que estava com bastante problema, disse ao Waltinho, 

problema de ser despejado, estava com umas dívidas lá, e que ele pedia que as 

autoridades do Município e demais, empresários, que a Rádio era tão útil, 

resolvia problemas lá, e pediu que se sensibilizassem os poderes e eles estarem 

resolvendo esse problema para dar uma tranquilidade para o pessoal trabalhar 

lá, e que pedia o apoio de todos nesta direção; deu, ainda, ali, um destaque, 

infelizmente, triste, que foi o caso do estupro que tiveram aí, na semana 

anterior, no Município, esse crime abominável, dolorido, para quem passava 

por isso,  e felizmente os policiais puderam interferir e prenderam o autor desse 

ato infeliz, e por isso queria dar os parabéns a todos os policiais envolvidos na 

ocorrência; falou, também do Projeto do PROERD, e que ele teve a felicidade 

de participar na sexta-feira anterior e que ficou encantado com o projeto e que 

foi a primeira vez que acompanhou, achou muito bacana, e que falou que o bom 

de participar desses projetos, era que até eles mudavam a visão, e que ele tinha 

uma visão, disse ao Fred, aos demais Vereadores, ao David, que estava sempre 

acompanhando, e que era incrível como se mudava a visão; disse que falou para 

o Major que eles tinham aquela visão carrancuda da Polícia, e que não era isso, 

tinha o lado humano, também, e que viu a integração com as crianças, e como 

era incrível como as crianças interagiam com o projeto, e citou o Tiago, um 

puxa coração, a Elisângela que não estava ali, e que achava que era bacana isso, 

mostrava o outro lado do Policial e que ele falava até brincando com as 

crianças, e disse que não precisava correr da Polícia, e que quando ele era mais 

novo tinha aquela máscara, “Ah, a Polícia vem vindo aí, vamos correr, vamos 

nos esconder!”, e que não, não era isso, a Polícia não ia fazer mal para 

ninguém, a Polícia era para cuidar do cidadão de bem, das pessoas de bem, 

zelar pela cidade e pelas pessoas de bem, e que não era preciso correr da 

Polícia, não, porque a Polícia estava para somar; disse que falava sempre da 

Guarda Municipal, e que a Guarda fazia um excelente trabalho na cidade, em 
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parceria com a Polícia Militar; a seguir, parabenizou aos demais colegas 

Vereadores pelas proposituras aprovadas e moções colocadas,  moções como a 

Cássia tinha colocado, confirmou com a Cássia, que envolvia o Município, e 

que eles estavam dando voz a esses acontecimentos, e que achava bacana, o 

Tanquinho, Sr. Beraldo, os demais, que estavam todos ali presentes, e 

infelizmente, disse ao Sr. Beraldo, procurando-o na assembleia, e que ele não 

tinha consigo entrar lá, entre risos, que não tinha conseguido entrar lá, e entre 

outras coisas, parabenizou ao Sr. Beraldo, ele não teve culpa, e que eles até 

ligaram para ele, mas parabenizava pelo sucesso da festa e que o Waltinho 

esteve lá, o Neguita, confirmou com ele, e que foi sucesso total lá, os 

parabenizou, dizendo que, com certeza, no ano que viria eles estariam lá, disse 

ao Sr. Beraldo, e que ele podia contar com eles; disse que era isso, deixou seu 

boa noite a todos e um grande abraço; a seguir, o Sr.Vice Presidente, Afonso 

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

Nascimento Silva. Terminado o Expediente, o Sr. Presidente suspendeu a 

sessão por 15 (quinze) minutos, conforme determinava o Art. 149, Parágrafo 

Único, do Regimento Interno. Terminado o prazo concedido, o Sr. Presidente 

reabriu a Sessão determinando a feitura da chamada, onde foi anotada a 

presença dos seguintes Srs. Vereadores: Afonso Lopes da Silva, Ângelo 

Roberto Torres, Alfredo Chiavegato Neto,  Cássia Murer Montagner, Cristiano 

José Cecon, David Hilário Neto, Inalda Lúcio de Barros Santana, José Muniz, 

Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva, 

Tais Camellini Esteves e Walter Luís Tozzi de Camargo. Constatado número 

regimental, o Sr. Presidente deu início à Ordem Do Dia: primeiramente, dos 

Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo, Cristiano José Cecon, Alfredo Chiavegato 

Neto,  José Muniz, David Hilário Neto foi apresentado requerimento de 

urgência especial para que o Projeto de Lei nº 046/2017, do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre autorização ao Executivo para celebrar termos 

diversos com a Federação Paulista de Futebol visando sediar a Copa São Paulo 

de Futebol Júnior – 2018, e dá outras providências, fosse apreciado em única 

discussão, naquela sessão; em discussão, pediu a palavra o Vereador Walter 

Luís Tozzi de Camargo desejando boa noite ao Presidente, demais presentes, 

Vereadores, público em geral, dizendo ao Sr. Presidente que aquele 

requerimento era importante para colocar em discussão sobre o projeto da Copa 

São Paulo, que era um evento tradicional esportivo do Estado e que foi sediado 

há alguns anos e que estavam pleiteando mais uma vez, em sediá-lo; a 

necessidade da matéria era por causa dos prazos que tinham em decorrência do 
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convênio estabelecido com a Confederação Paulista e toda a logística que era 

demandada para a realização daquele projeto esportivo, então, ele pediu a 

colaboração dos pares, com votação do Requerimento de Urgência para que 

pudessem analisar a matéria, ainda naquela noite, e, assim dar prosseguimento 

nela e dar a devida atenção que ela merecia; agradeceu e desejou boa noite. A 

seguir, em votação, foi o referido requerimento de urgência especial, aprovado 

por unanimidade de votos; a seguir, o Sr. Presidente designou o Vereador 

Walter Luís Tozzi de Camargo como relator especial para exarar parecer ao 

referido projeto, motivo pelo qual suspendeu a sessão; decorrido o prazo 

necessário para a elaboração do parecer, o Sr. Presidente reabriu a sessão, 

determinando a leitura do Projeto de lei em discussão e do parecer do Relator 

Especial  designado; a seguir, em Única Discussão foi apreciado o Projeto de 

Lei nº 046/2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização ao 

Executivo para celebrar termos diversos com a Federação Paulista de Futebol 

visando sediar a Copa São Paulo de Futebol Júnior – 2018, e dá outras 

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

R.I.). Em discussão, pediu a palavra o Vereador Walter Luís Tozzi de Camargo 

desejando mais uma vez boa noite a todos e dizendo que aquele projeto Copa 

São Paulo era uma bandeira do Esporte que a Cidade conquistava cada vez que 

tinham o Esporte como referência; ele era adepto do Esporte, todos sabiam pela 

formação dele, pelo trabalho, ele tinha certeza que através do Esporte 

conseguiam fazer transformações sociais e a Copa nada mais era que uma 

vitrine, uma vitrine da projeção, da importância da atividade física e do Esporte 

para a saúde, para a sociedade e para a cidadania, principalmente; disse, ainda, 

que tinham um projeto extremamente enxuto diante de uma crise financeira que 

passaram como em nível de Brasil, estavam falando de quarenta e sete mil, 

novecentos e cinquenta reais de despesa para execução daquele projeto 

atendendo a um público de vinte e cinco atletas, entre atletas e delegação, só 

que tinha uma contrapartida significativa diante daquele termo que seria 

celebrado com a Confederação, tinha uma contrapartida da recuperação do 

gramado do estádio que estava bastante prejudicado em virtude de todo o selo 

com relação a irrigação que era um problema sério a questão da água e, 

também, a questão de um poço artesiano para aquele fim, com isso, passada a 

Copa São Paulo, a Cidade ganharia; o Estádio voltaria às condições que sempre 

teve, com o brilhantismo que ele tinha, com a imponência que o Esporte 

merecia; disse que a Copa São Paulo trazia para eles, recursos através de 

investimentos no Esporte, do Turismo que a Cidade era projetada, do 
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comerciante que ganhava também, com a realização dela, do entorno dela, 

enfim, a sociedade se beneficiava do Esporte porque o Esporte tinha uma 

ferramenta importantíssima de transformação; ele defendia a proposta, pediu o 

apoio dos demais Vereadores para aquela propositura, porque ele entendia que, 

através dela, estariam conseguindo projetar na Cidade valores que discutiram 

tanto naquela noite que era a questão de prevenção às drogas, prevenção de 

outros problemas que através daquela ferramenta eficaz iriam conseguir; 

desejou boa noite a todos e agradeceu pela atenção; pediu a palavra a 

Vereadora Tais Camellini Esteves desejando boa noite a todos e que queria 

deixar bem claro que ela era contra, que iria votar contra, porque ela achava que 

a Cidade tinha prioridades e todo mundo sabia, não podia fechar os olhos com a 

Educação, Saúde, Segurança, creches, hospitais, por isso ela votaria contra; a 

prioridade no momento era outra; ela pedia desculpas a eles porque estava 

votando contra, mas, votaria contra, se desculpou; pediu a palavra o Vereador 

Cristiano José Cecon desejando boa noite a todos novamente e dizendo que 

fazia vinte e sete anos que treinava Artes Marciais, Jiu Jitsu e sempre foi 

batalhador, “ah, todo mundo só gosta de futebol”, chegando no campo de 

Holambra onde ele dava aula, no tatame tinha cem crianças, ele olhava para o 

vitrô, no campo tinha cem crianças, porém, ele ia até dar um exemplo do Fred 

no campo do Jaguar; aqueles senhores, quando ele era criança, a saúde, aquele 

time do “Cinquenta e Um”, a saúde de muitos ali; o que acontecia? O Waltinho 

disse que só em Jaguariúna tinham quase cem times amadores, fora futebol de 

salão, era para imaginar quantos pais de família praticando esportes, longe do 

sedentarismo, não aumentando as filas do Pronto Socorro; chegando na Cidade, 

ele trabalhava em quatro cidades, diziam: “ah! essa cidade só pensa em 

futebol”, ele achava que eles tinham razão, ele pediu um campeonato para o 

Prefeito de Jiu Jitsu, ele disse não, tinham que comprar remédio, ele entendeu, 

só que o futebol, o que acontecia? Através daquela Copa, e o Waltinho tinha 

passado todos os retornos para a Cidade, ele achava importante porque iria 

motivar mais crianças, mais pais de família a praticarem esportes e estarem 

longe da vida sedentária, ele achava que era viável para Jaguariúna e o voto 

dele seria sim; pediu, mais uma vez, a palavra a Sra.Taís Camellini Esteves 

desejando boa noite, novamente, dizendo que ela não era contra a Copa, ela só 

achava que no momento, quarenta e sete mil e novecentos deveria ser 

investidos em outras coisas, não era contra a Copa, ela queria deixar bem claro, 

iria dar visibilidade para a Cidade, iria mostrar Jaguariúna, ela foi atleta 

profissional, ela treinou, estava a favor do Esporte, o Esporte transformava as 
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pessoas mas, no momento de agora, ela votava não; desejou boa noite e 

agradeceu; pediu a palavra o Sr.  Afonso Lopes da Silva que desejou boa noite 

a todos dizendo da questão da Copa São Paulo tinha uma questão mais 

importante, claro que a questão de discutir despesa era sim importante, mas 

algumas despesas  eram transformadas em investimentos para a Cidade, ou 

seja, a Copa São Paulo, ela, de certa forma, movimentava a economia, 

movimentava a questão de hotéis, movimentava a questão de bares, de 

comércios, aquilo na verdade, o que iria acontecer? Iria trazer emprego para a 

Cidade, iria trazer, de certa forma, destaque para a Cidade, fora de Jaguariúna, 

então, o investimento era aquele, queria dizer, muitas pessoas poderiam dizer o 

que destacava em Jaguariúna no Cenário Nacional? Era a questão do Rodeio, 

alguns eventos projetavam a Cidade, traziam investimentos e aqueles 

investimentos o que iria acontecer, poderiam transformar em benefícios para a 

Saúde, Educação, ele sempre foi a favor da questão da Copa São Paulo, já 

tiveram aquele evento em Jaguariúna e, sem dúvida alguma tinha projetado a 

Cidade e ele tinha certeza, alguns investimentos foram graças a alguns eventos 

que tiveram na Cidade com a questão da Copa São Paulo; disse que era aquilo, 

tinham que acreditar sempre em projetar a Cidade e acreditar que aquilo estava 

sendo um investimento para a Cidade, para as pessoas para transformar a vida 

das pessoas em outras áreas, agradeceu; a seguir, tomou a palavra o Sr. 

Romilson Nascimento Silva desejando boa noite mais uma vez aos Vereadores, 

funcionários da Casa, a grande Alzira que tinha trinta e cinco anos de Diretora; 

ele costumava brincar, dizendo que ela tinha mais de Diretora do que ele de 

idade, disse ao Fred, ele tinha trinta e quatro e a Alzira tinha trinta e cinco de 

Diretora, ele só perdia para o “Davizinho”; voltando ao assunto do projeto, ele 

defendia o projeto, ele achava importante para o Município para salientar como 

a Tais tinha falado, ele concordava com ela, o Município tinha bastante 

prioridades, mas eles também não poderiam sacrificar o projeto, ele achava 

bom, estava lá,  o Presidente – Zidane que tinha feito um compromisso com 

eles, já estava recuperando o campo, confirmou com o Zidane, estava 

recuperando o campo, seria feito um poço artesiano lá e que era por aí; tinham 

lá profissionais excelentes na área do Esporte, tinham lá o Mauro de Jesus que 

era um formador de atleta, que era conhecido em toda região que estava 

disposto, estava fazendo aquele trabalho com eles, formando a molecada, se 

pegasse dez crianças que jogavam bola, as dez tinham sonho de ser jogador de 

futebol, então, por isso ele apoiava o projeto, tinha o “Jaguariúna Futebol 

Clube” que estava dando a abertura para o pai e a mãe de Jaguariúna em levar o 
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filho para estar fazendo um teste, ele achava importante, ele sempre falava, 

conheciam o futebol, disse ao Zidane, Mauro e os demais, o famoso alto 

rendimento, eles não queriam que todo jogador de Jaguariúna fosse 

obrigatoriamente, que ficasse em Jaguariúna, mas que tivesse a oportunidade de 

mostrar se tinha capacidade ou não, de ficar lá no clube; era aquilo que queriam 

e achavam interessante a parte cultural, também, do comerciante vender o 

cachorro quente dele, pipoca, refrigerante, os amantes de futebol irem até lá e 

ter uma tarde de diversão, ir com a família assistir e por aquele lado ele achava 

bom; disse ainda que gostaria de pegar o gancho do colega Vereador Cristiano 

Cecon dizendo que concordava com ele, tinha que ver todas as frentes do 

Esporte, outras modalidades Jiu Jitsu dele, saindo um pouco do assunto, o 

menino do Taekwondo, por exemplo, campeão direto, estava com dificuldade, 

precisava levantar um valor, dois mil e duzentos reais para participar de um 

Campeonato e não tinha conta e precisava fazer vaquinha, então, ele pedia para 

a Secretaria de Esportes – Rafael Blanco, parceiro que estava fazendo um bom 

trabalho para que eles pudessem apoiar todas as modalidades, eles sabiam que 

ele estava se esforçando para atender a todos, para preencher aquelas lacunas 

para não falar que estava contemplando um e não contemplando outro, até 

porque o Cris tinha um projeto dele, então, ele pedia aquele equilíbrio, ele 

voltava a falar que era favorável ao projeto, sim, tinha certeza que seria um 

sucesso em Jaguariúna, era um investimento enxuto, quarenta e sete mil reais, 

eles sabiam que outras áreas estavam sendo atendidas, tinha uns índices que 

eram obrigatórios para serem distribuídos, nos esportes cinco por cento, não 

estava fugindo daquilo, então, ele pediu o voto dos pares, favorável, ele não 

votava mas, se precisasse do voto dele iria ser favorável ao projeto e desejava 

sucesso ao “Jaguariúna Futebol Clube” como sede da Copinha; agradeceu; a 

seguir, pediu a palavra o Sr. Ângelo Roberto Torres desejando mais uma vez 

boa noite ao Presidente, nobres Pares dizendo que concordava com a fala do 

nobre Vereador Waltinho, do Vereador Cecon, no qual tratava o Esporte como 

a Saúde, ele acreditava que aquela Copa, Copinha, movimentava a classe 

esportiva na Cidade, induzia mais as crianças a participarem do mundo 

esportivo na qual favorecia a saúde de cada um; disse, ainda, quando o Cecon 

havia falado, disse ao Fred, do Jaguar, ele havia lembrado do Plínio Parizio, 

com oitenta e quatro anos fazendo gol, Plínio Parizio que tinha sido Vereador 

daquela Casa; então, ele achava que aquela Casa, disse a Taís que não 

discordava dela, também, que tinha as prioridades e que, ele vinha lá defender o 

salário do Hospital, entendeu? Só como o Vereador Silva tinha falado, eles 
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também não podiam sacrificar um trabalho, um evento daquele que vinha, 

bacana, que vinha para ajudar, ele ficava feliz quando via o valor, gente, dez 

por cento do que foi a Copinha, quatro, cinco anos atrás, parabenizou ao Zidane 

pela correria, de levantar o Esporte, ele ficava feliz, feliz, porque as outras 

Copinhas, olha, não chegava a dez por cento do valor, quinze por cento do 

valor das outras; desejou sucesso e que teria voto favorável para aquele projeto 

porque ele  via que o Esporte da Cidade tinha que crescer, envolver e quem 

sabia, em breve, trazer uma Copinha do Rodeio, desejou boa noite; a seguir, 

pediu, novamente,  a palavra a Sra. Tais Camellini Esteves desejando boa noite 

a todos, dizendo que foi atleta de atletismo e, então, por que não trazer um 

Troféu Brasil de Atletismo e só Copa? Por que não trazer um futebol feminino? 

Uma Copa de Futebol feminino e só masculino? Era aquilo que ela estava 

defendendo, ela achava que, no momento, agora, era como ela havia dito, ela 

votava não, porque não era o momento, mas era a favor de esporte, tinha 

praticado esporte muito tempo, mas porque só futebol masculino e não futebol 

feminino? E não uma Copa de atletismo, não, handebol? Por que só futebol 

masculino? Desejou boa noite;  a seguir, pediu a palavra o Sr. Luiz Carlos de 

Campos, desejando mais uma vez boa a noite a todos, dizendo que era contrário 

àquele projeto de lei e que havia dito para os Colegas nas reuniões que fizeram 

de Comissões, ele respeitava a opinião de cada um, ele seria favorável se 

houvesse a cessão do Estádio, da estrutura que o Município tinha, ele seria 

favorável, ele achava que aquele dinheiro, poderia ser que estivesse errado, lá 

eles defendiam um ponto de vista e só no futuro iriam saber se estavam certo ou 

errado, mas, ele pensava que aquele dinheiro poderia estar sendo investido em 

outras áreas, ele sabia, como o Neguita havia dito, da importância bem inferior 

que já tinha sido gasta no Município de Jaguariúna, ele também votaria 

contrário, achava que a cessão do Estádio, a ambulância, a estrutura que 

Jaguariúna tinha, as praças de esportes para treinamento das equipes já seriam 

suficientes, ele acreditava que a Federação Paulista de Futebol teria recursos 

suficientes para ela estar bancando; eles sabiam que o futebol profissional 

envolvia uma importância grande de recursos financeiros, então, ele achava que 

a Federação poderia ter feito, com o Município cedendo o Estádio, ambulância, 

aqueles tipos de coisas, segurança que o Município tinha com a Polícia Militar, 

com a Guarda Municipal, com todos os membros que já seriam suficientes, por 

isso ele ia, e respeitava a opinião de todos, e que votaria contrário ao projeto de 

lei, agradeceu; a seguir, pediu a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Neto 

desejando boa noite ao Presidente, colegas Vereadores, colegas da Mesa, 
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funcionários da Casa, senhoras e senhores, dizendo que gostaria, 

primeiramente, de dizer que o voto dele era favorável ao projeto, acompanhava 

e acompanharia as outras Copinhas e que acompanhou aos longos dos últimos 

quatro anos a luta do Zidane em fazer que o Estádio Municipal, que estava 

interditado pela Promotoria Pública, para que voltasse à ativa novamente, para 

que pudesse ser uma praça de esportes e desenvolver, não só o futebol mas 

como qualquer outro esporte que poderia ser desenvolvido; se todos não sabiam 

daquilo, o Corpo de Bombeiros, através de uma intercessão da Promotoria 

Pública, tinha interditado o campo e ele sabia que tinha sido feito, pelo Clube 

de Jaguariúna, “Jaguariúna Esporte Clube” para que o Estádio voltasse à ativa, 

ele achava que a Copinha só viria para ajudar a abrilhantar ainda mais a 

participação de Jaguariúna como Sede e, também, como equipe que iria 

participar da Copinha, então, ele achava nada mais justo, o Poder Público, além 

de dar o Estádio, contribuir com recursos financeiros, também; voltava a dizer, 

trabalhavam com orçamento onde existia recursos para todas as áreas, se 

estavam com dificuldades em determinadas áreas, não poderiam pecar o esporte 

que tinha criança que estava gozando de uma saúde perfeita, que não precisava 

tomar remédio, ele precisava praticar um esporte, diferente de um idoso que 

precisava tomar um remédio que eram prioridades, então, tinham que entender 

as prioridades de cada um, assim como as pessoas precisavam do esporte, o 

Município precisava divulgar os espaços públicos dele e, ele ficava muito mais 

feliz ainda por saber que aquele Estádio levava o nome do avô dele, então, ele 

não poderia estar ali, jogando contra o patrimônio e, defendia ainda que e 

Estádio fosse cada vez mais e melhor utilizado, ele achava que era uma praça 

pública e como foi dito lá, iria ter um contrapartida por parte da Federação e 

que seria necessário lá, realmente, um poço artesiano e a reforma do gramado; 

se eles vissem aquele Estádio há uns dois anos atrás, disse ao Zidane, dava dó, 

dava dó de ver aquele patrimônio totalmente abandonado em virtude de tudo 

aquilo que tinha sido discutido na Administração passada, por falta de recursos 

e, no momento, ele voltava a dizer, iria mais além da tese dele que a saúde 

financeira do Município estava se recuperando, tinham até dinheiro para 

investir e que atestava, estava lá o nome do colega Bozó que acompanhava, 

mensalmente, o aumento da arrecadação do Município, ele achava que até 

setembro tinha sido da ordem de dezoito  milhões, só de ICMS, então, o 

Município estava se recuperando financeiramente, os próximos anos seriam 

melhores ainda do que tiveram nos últimos, só caberia um pouquinho o Brasil 

caminhar, se a turma de Brasília deixasse, ele tinha certeza que o Brasil iria 
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seguir nos trilhos e que, a arrecadação aumentaria ainda mais; então, ele era 

favorável ao projeto, ele achava mais do que, louvável a iniciativa, corajosa, 

num momento como aquele, eles sabiam daquilo e que teria que ter, estavam lá 

para aquilo mesmo, apoiando, ouvindo as críticas, absorvendo aquilo e tentando 

fazer o melhor para o Município, ele acreditava que iria trazer mais benefícios 

do que críticas; ele esperava, realmente, que a Copa atendesse os anseios, 

principalmente, do Clube que havia se instalado em Jaguariúna, clube de 

futebol que poderiam lançar garotos futebolísticos e, culturalmente, o País era o 

País do futebol, não tinha jeito, eles brigavam com determinados...o próprio 

Cecon com a atividade que ele gostava, mas se pegar no País, o próprio futebol 

feminino não tinha o mesmo espaço que o futebol masculino, outras 

modalidades esportivas eram difíceis de conseguir recurso para acontecer as 

coisas, o futebol era o que movimentava o País na questão de dinheiro, de 

investimento, de mídia, tanto, que dali a dez minutos, tinha a última partida da 

Seleção Brasileira e todo mundo estava torcendo para que perdesse para o 

Chile, para que a Argentina caísse fora, mas, enfim, ele até tinha visto um vídeo 

naquele dia do Sportv, aquilo porque o projetinho seria simples, era só um, só 

tinha um projeto que seria rapidinho, até não dispensaram o pessoal para que 

ficassem mais um pouco, mas, infelizmente, as discussões aconteciam e 

voltando a falar da propaganda do Sportv estava lá do jogo daquele dia, os 

Chilenos e os Argentinos cantando o Hino Nacional na torcida pelo Brasil, 

eram coisas que aconteciam, só no futebol, graças às rivalidades e ele ficava 

feliz; disse que era um esportista, adorava futebol, teve a oportunidade de 

praticar outros esportes também, mas que praticava até o momento, até quando, 

ele esperava ficar até a idade do Plínio, mas ele sabia que não iria conseguir, 

mas gostava muito, ficava honrado porque levava o nome do avô dele e lá era 

uma praça de esporte que levaria o nome, além de Jaguariúna, e do avô dele 

também, para os rincões do País, que era uma pessoa que tinha defendido 

demais o esporte em Jaguariúna; se fosse seguir os anais da história iria 

verificar o que ele tinha feito para a União Esportiva Jaguariunense e, também 

para o Jaguar Tênis Clube, enfim, nada mais justo para aquela pessoa que, 

pagava do bolso para que o time de Jaguariúna participasse das competições de 

nível estadual, então, tinha o voto dele favorável, agradeceu. A seguir, em 

votação o Projeto de Lei nº 046/2017, do Executivo Municipal, que dispõe 

sobre autorização ao Executivo para celebrar termos diversos com a Federação 

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

e dá outras providências, foi o mesmo aprovado por 10 (dez) votos favoráveis, 
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sendo 02 (dois) contrários dos Srs. Luiz Carlos de Campos e Tais Camellini 

Esteves. A seguir, em Segunda Discussão foi apreciado o Projeto de Lei 

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

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

Nascimento Silva,Rodrigo da Silva Blanco,Cássia Murer Montagner,Cristiano 

José Cecon, Walter Luís Tozzi de Camargo,Tais Camellini Esteves, Afonso 

Lopes da Silva e Inalda Lúcio de Barros Santana, que dispõe sobre a isenção de 

preços públicos relativos à taxa de publicidade, conforme lei específica. 

(Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art.50, § 1º XI, do R.I. cc Art. 42 da 

LOM) Com Emenda já aprovada. Em Discussão e votação, foi o mesmo 

aprovado por unanimidade de votos; antes de finalizar e dar início a Explicação 

Pessoal o Sr. Presidente, Romilson Nascimento Silva, disse aos Vereadores e ao 

público presente, lembrando que era aniversário do colega, do ex Vereador 

Zidane – Presidente do Jaguariúna Futebol Clube, parabenizando e desejando 

sucesso. 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. Afonso Lopes da Silva dizendo que seria rápido 

porque o pessoal estava com um pouco de pressa por causa do jogo do Brasil; 

ele só queria colocar uma questão lá, antes de por, uma questão que o Neguita 

tinha colocado, ele queria deixar um abraço a todos os Guardas Municipais, 

através do Comandante Altheman que, naquele dia, era o dia Nacional da 

Guarda Municipal, aliás, ele sempre vinha na Sessão e no dia da Guarda, eles 

não estavam presentes; a discussão que o Neguita tinha colocado, na verdade, 

era uma audiência pública que o Parlamento Metropolitano, que era um 

conjunto dos Vereadores da Região Metropolitana das vintes cidades, que 

estavam chamando para discutir a questão da mobilidade urbana, ele sabia que 

tinha vários problemas na região, sobre a questão do transporte, aliás, 

Jaguariúna foi feita uma reunião com a Metrópolis, os Vereadores estavam 

presentes, foi feita uma reunião com a Metrópolis e foi colocada a questão 

específica do Transporte Intermunicipal, não era só Campinas que atravessava 

aquela crise, era uma crise nacional de transporte, mas se ficava sempre 

querendo usar a cidade para resolver os problemas, só em Jaguariúna não 

conseguiria resolver alguns problemas como a questão do transporte, eles 

tinham que unir forças com outras cidades, com o pessoal da Região 

Metropolitana; então, o parlamento estava chamando para aquilo e ele tinha 

achado legal a questão, disse ao Neguita que ele só tinha feito a questão do 
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ofício porque achava importante eles institucionalizarem aquela discussão, 

envolver a Câmara, por isso ele tinha feito o ofício para o Presidente da Câmara 

para que, conseguisse, de certa forma, dar uma questão institucional para aquela 

discussão, ele achava importante, mas do que aquilo, ele achava imprescindível 

a participação da Comissão de Transporte da Câmara naquela discussão que 

seria dia vinte, aquela Audiência na Câmara de Hortolândia, então, era 

importante estarem indo lá discutindo com as demais cidades e, quem sabia 

encontrariam alguma solução ou demais soluções para aquele problema sério 

que era a questão do transporte; aproveitando, também, que estava presente o 

Cavalcante que era o Comandante da Polícia Militar disse que tinha sido feito 

um ofício que tinha partido da reunião do CONSEG, fazendo que tivesse mais 

policiamento na Rodoviária, o pessoal havia constatado naquela reunião, ele 

achava que o David estava presente, o Waltinho, que lá, depois das dezenove 

horas aquilo virava um ponto muito inseguro em Jaguariúna, então, fizeram 

uma solicitação para reforçar o policiamento lá, a Guarda Municipal teve o 

papel naquilo e, principalmente, a Polícia Militar que ele tinha achado muito 

gentil da parte do Cavalcante dando uma atenção especial, tanto para o 

CONSEG como para a Câmara, mandar por escrito a resposta do ofício que 

tinha sido mandado sobre o policiamento na Rodoviária; era aquilo, agradeceu; 

usaria a palavra o Sr. Ângelo Roberto Torres que a passou; tomou a palavra o 

Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo desejando boa noite ao Presidente, nobres 

Vereadores dizendo que não poderia deixar de passar aquela data que 

comemorava o Dia Nacional do Guarda Municipal, era motivo de orgulho para 

toda a sociedade, a Guarda Municipal vinha desempenhando um papel, 

auxiliando as forças de segurança, decisivo para combater a criminalidade e 

aquele Dia Nacional só vinha referendar aquela importância que vinha 

ganhando cada dia dentro do Brasil, dentro das cidades brasileiras, dos Estados 

brasileiros, somados os esforços da Polícia Militar, da Polícia Civil e todos os 

órgãos de Segurança, conseguiriam lutar por uma sociedade mais justa e 

igualitária sendo que, as dificuldades naquela área eram muitas; então, ele 

deixava os parabéns a todos os Guardas Municipais pelo Dia deles e a digna 

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

Alfredo Chiavegato Neto desejando boa noite mais uma vez ao Presidente, 

nobres colegas, dizendo que queria, primeiramente, pedir desculpas aos Pares e 

eles sabiam que o Estado era laico, mas ele não poderia deixar de ir até lá, no 

púlpito, no dia como aquele e transmitir a devoção dele que seria deverasmente, 

alegre, no próximo dia doze, feriado nacional, com os trezentos anos de Nossa 
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Senhora Aparecida; disse que como ele era devoto de Nossa Senhora, tinha a fé 

dele e, não poderia deixar passar em branco aquela data tão jubilosa para os 

cristãos e para toda a Nação Brasileira; viram desastres e mais desastres por 

Nações que rodeavam o mundo e ele sabia que Nossa Senhora, toda vez, ele 

acreditava que lançava o manto sobre o País e, muitas coisas, eles sabiam, que 

só tinha que agradecer a Deus, porque aqui tudo que se plantava dava e sabiam 

que a fé do povo brasileiro e a caridade fazia que aquela Nação fosse uma 

Nação muito acolhedora; ele acreditava que tinha que perpetuar aquilo, a 

pessoa ter a fé, a vontade, a caridade de poder propor algo mais próximo, algo 

que acolhesse, aquilo era importante para qualquer um; então, independente de 

religião, por isso ele tinha pedido desculpa aos Pares, ele não poderia deixar de 

exaltar Nossa Senhora Aparecida que já tinha provado para todo mundo o 

quanto de milagre já tinha feito por aquela Terra querida, então, que Ela, 

realmente, estendesse o manto por aquela Nação, por muito e muitos anos 

ainda, e uma data de trezentos anos para eles era maravilhosa e ficava feliz de 

estar lá naquele ano jubiloso, podendo estar lá e enaltecendo aquela data; 

agradeceu, desejando boa noite a todos. Terminada a Explicação Pessoal, o Sr. 

Presidente encerrou a Sessão, convocando a próxima Sessão Ordinária para o 

dia dezessete de outubro de dois mil e dezessete, terça-feira, com início 

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

Livre, e após a Tribuna Livre, seriam entregues os certificados aos alunos da 

UNICAMP presentes  e aos realizadores da Festa de Santa Cruz, do bairro 

Tanquinho, respectivamente, pelos Vereadores Cássia Murer Montagner,  e 

Ângelo Roberto Torres e Walter Luiz Tozzi de Camargo. 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 
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Referente à Ata da 23ª Sessão Ordinária, realizada aos 10 de outubro de 2017. 

 

 

 

Vereadora Cássia Murer Montagner 

Primeira Secretária 

 

 

Vereadora Inalda Lúcio de Barros Santana 

Segunda Secretária 
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