
Cfmara Municit)al de JaguariQna
Estado de Sio Paulo

Ata da D6cima Segunda Sess5o Extraordinfria do terceiro ano da D6cima Sexta
Legislatura da Cimara Municipal de Jaguariana, realizada aos dezoito de
setembro de dois mil e dezenove, is quatorze horan, na Sala das Sess6es
:Vereador Reynaldo Chiavegato", da Cfmara Municipal, localizada no Edificio

Municipal Dr. Sebastiio Pads de Almeida, desta cidade. Presidents Sr. Walter
Luis Tozzi de Camargo. Vice-Presidents Sra. Cfssia Murer Montagner.
Secretfrios Srs. Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Primeiramente,
foi feita a Leitura de Texts Biblico, confonne Resolugao n.' 80, de 21 de
Hevereiro de 1997, sendo que o Sr. Presidente proferiu o seguinte texts: I' Carta
aos Corintios - Capitulo 13 -- versiculos 1-13: "Se eu falk as lingual dos
homens e dos anjos, mas nio tenho amor, sou homo o bronze que soa ou o
cimbalo que refine. Se eu tenho o dom da profecia e conhego todos os mist6rios
e toda a ci6ncia, se eu tenho coda a fE, a panto de transportar montanhas, mas
nio tenho amor, nada sou. Se eu distribute todos os meus bens e se entrego meu
corps para ser queimado, mas n5o tenho amor, de nada me serve. O amor 6
paciente; o amor presta servigo; o amor 6 sem inveja; nio se vangloria, nem se
incha de orgulho. Nio age com baixeza, ngo 6 interesseiro; n5o se irrita, nio
lava eln conta o mal reclebido. N5o se alegra com a injustiga, mas se compraz
com a verdade. Tudo suporta, judo cr&, tudo espera, tudo venue. O amorjamais
se enfraquece; mas as profecias servo destruidas, o dom das lingual cessara e a
ci6ncia serf destruida. Pois nosso conhecimento 6 limitado e limitada 6 nossa

profecia. Mas quando vier o que 6 perfeito, sera destruido o que 6 limitado.
Quando eu era crianga, falava como crianga, pensava como crianga, raciocinava
como crianga. Quando me tornei homem, destrut o que era pr6prio de crianga.
Com efeito, agora vemos homo por memo de um espelho e de maneira confusa;
mas entio veremos face a face. Agora conhego de maneira limitada; mas entgo
conhecerei homo fui conhecido. Agora, portanto, perJnanecem f'6, esperanga,
amor, essas tr6s coisas; mas a maier delay 6 o amor." A seguir, o Sr. Presidente
determinou a feitura da chamada, onde foi anotada a presenga dos seguintes
Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Angelo Roberto Torres, Cfssia Murer
Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio Nets, Jose Muniz, Luiz Carlos
de Campos, Romilson Nascimento Silva e Walter Luis Tozzi de Camargo.
Deixaram de comparecer os Srs. Alfredo Chiavegato Nato, Inalda Lucio de
Barros Santana, Rodrigo da Silva Blanco e Tats Camellini Esteves.
Constatando nQmero regimental, o Sr. Presidents, proferindo as seguintes
palavras: "Sob a protegao de Deus iniciamos os nossos trabalhos", declarou
aberta a Sessao, comunicando que aquela sess5o fora previamente convocada
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para que a Casa deliberasse a respeito da materia abaixo relacionada, e antes de
dar inicio a Ordem do Dia, passou a presid6ncia dos trabalhos da Mesa para a
Vice-Presidents, Vereadora Cfssia Murer Montagner, para dar sequ6ncia nos
trabalhos daquela Sess5o Extraordinaria; tomou a palavra a Sra. Presidente em
exercicio, que cumprimentou a todos, dizendo que era a primeira vez que ela
estava assumindo a presid6ncia em tanto tempo e que, na verdade, o Sr.
Presidente estava permitindo que ela fosse a Presidente em homenagem a
APAE, que ela tinha uma ligagao bem estreita e ela agradecia por isso; a seguir,
disse que, na Ordem do Dia daquela sessao, teriam em Qnica discussio a Mogao
nQmero oitenta e fete de dais mil e dezenove; disse que aquela sessio que
estavam fazendo era uma sessio um pouco diferenciada, porque chamaram as
entidades que cuidavam de pessoas com defici6ncia e tamb6m alunos da APAE
naquele dia la, para aquele processo de inclusao, a id6ia era para que as alunos
e os alunos que estavam la percebessem "in loco" homo se davam os trabalhos
do Legislative, entio ela f aria a leitura da mogao que os Vereadores iriam votar
e, se aprovada, ela seria entregue is entidades; a seguir, fez a leitura da Mogao:
:'Apresento a Mesa, ap6s ouvido o douto Plenario, obedecidas as formalidades
legais, Mogao de Congratulag6es e Louvor em reconhecimento ao trabalho das
seguintes organizag6es e setores pablicos: Associagao de Pais e Amigos de
Excepcionais (APAE) de Jaguariana; Centro de Equoterapia de JaguariOna
(CEJ); Conselho Municipalda Pessoa com DeHci6ncia (COMPED); Secretaria
Municipal de SaQde e Secretaria Municipal de Educagao. No imbito municipal,
o intuito da Mog5o 6 reconhecer a importancia do trabalho desenvolvido por
essas frentes, dada qual com suas especiHlcidades, que representam uma
somat6ria de esforgos que culminam no desenvolvimento e/ou reabilitag5o das
pessoas com defici6ncia intelectual e maltipla em suas necessidades especiais.
Especialmente neale m6s em que se realiza a Campanha Setembro Verde, o
Projeto Cfmara Cidadania realiza eventos especiais e tem promovido no
Plen6rio da Cfmara Municipal de Jaguariana atividades que dizem respeito ao
fema central que 6 a inclus5o social das pessoas com deflci6ncia. A presents
Mog5o tamb6m se coma a elsa iniciativa. O objetivo do conjunto de agnes visa
mobilizar representantes da sociedade civil, organizag6es nao-govemamentais e
do poder pablico para a reflex5o sobre o que cada uin pods fazer para garantir
uma sociedade mais inclusiva e avangos nas political pablicas inclusive
valoriza os trabalhos realizados no fmbito municipal. Seguindo os preceitos da
Lei Brasileira de Inclusio da Pessoa coin Deficli6ncia (Estatuto da Pessoa com
Defici6ncia), faz-se necessfrio incentivar as agnes que a assegurem e a
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promovam, 'em condig6es de igualdade, o exercfcio dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com defici6ncia, visando a sua inclusgo
social e cidadania ', conforme peeve a legislagao. Neste sentido, iniciativas que
defendem o direito de inclus8o e fortalecem as estruturas das familias e da

cotnunidade precisam ser apoiadas, valorizadas e parabenizadas, juste ficando o
reconhecimento por meir desta Mogao de Congratulag6es e Louvor is
organizag6es e setores p6blicos ja citados." Disse a seguir, que iriam colocar
em discussio aquela mogao e ela gostaria de ouvir um pouquinho, at6 forgando
um pouquinho porque os Vereadores estavam sendo tio parceiros daquela
causa, entao, ela colocava em discussao, naquele memento, a Mogao n '
087/2019, dos Srs. Cfssia Murer Montagner, Alonso Lopes da Silva, Alfredo
Chiavegato Nero, Angelo Roberto Torres, Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio
Neto, Inalda Ltlcio de Barros Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos,
Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e
Walter Luis Tozzi de Camargo, de Congratulag6es e Louvor em
reconhecimento ao trabalho das seguintes organizag6es e setores pablicos junta
a Pessoa Com Deflci6ncia: Associag5o de Paid e Amigos de Excepcionais
(APAE) de Jaguariana; Centro de Equoterapia de Jaguariana(CEJ); Conselho
Municipal da Pessoa com deHlci6ncia (Comped); Secretaria Municipal de
Saade; Secretaria Municipal de Educagao; em discussao, pediu a palavra o Sr.
Luiz Carlos de Campos que cumprimentou todos os Vereadores presented, os
membros da APAE, o Nelson, Presidente da APAE, o Wilson da Equoterapia,
as professoras, os alunos, os nobres Vereadores, os servidotes da Cfmara.
dizendo que para ele era uma satisfagao estar naquela garde la, naquela Sessio
Extraordinaria, nio poderia ser de outra maneira, e que ele estava trabalhando,
mas ele fez questao de fair mats cede do serviQos e que ele tinham alguns dias e
que era melhor deixar claro que ele tinham alguns dias para tirar, e para estar la
votando aquela mogao, tamb6m reconhecendo o trabalho que aquelas pessoas
faziam, no m6s de setembro, era o m6s oficial da inclus5o e des sabialn da
importancia do trabalho que era feith na Equoterapia e na APAE e outras
entidades que prestavam servigos de inclusio social; falou que era uma
oportunidade, tamb6m, que no final do ano as pessoas poderiam estar fazendo a
Declaragao de Imposto de Renda e estarem destinando leis por canto, que na
realidade, era um dinheiro que n5o era doles, mas era um dinheiro do Govemo
Federal, mas que tinham a possibilidade em segurar aquele percentual e estar
destinando para aquelas entidades que prestavam servigos tio importantes
como a APAE e coma a Equoterapia e tantas outras; parabenizou a todos das
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entidades e o seu veto serra favorfvel a mog5o;agradeceu a todos; a seguir, a
Sra. Presidents agradeceu ao Vereador Boz6 dizendo daquela bela lembranga
de direcionar parte do Imposto de Renda, que aquino era muito importante; e,
naquele moments, a Sra.Presidente registrou a presenga do Vereador Alonso
Lopes da Silva; em seguida, pediu a palavra o Sr. Jose Muniz, que depois de
cumprimentar os presented, parabenizou o senhor Presidents pelo nobre pesto
de estar passando a presid6ncia para a Vereadora Cassia, que era uma defensora
da APAE e coma ela falou, aquela Casa lutava bastante e tinha todo o apoio
delis, tamb6m, e ele ficava fbliz de estarem naquela tarde fazendo aquela
pequena, mas justa homenagem; parabenizou a todos, dizendo que ele labia que
Q trabalho n5o era f agile que precisavam estar juntos, senio flcava dificil,
coma a Va16ria Bolsonaro uma vez falou, que aquilo nio era nem ato politico e
sim, tratava de ver com outros olhos e o coragao e que todd mundi deveria
estar naquela luta e ele ficava feliz de ver que a cidade estava empenhada,
ajudando, tanto a Secretfria de Saide, aquela Casa, os Secretfrios e at6 o
Presidente do Pals, estavam todos engajados naquela luta frdua e ele ficava
feliz mesmo de estar naquela tarde, naquela sessao; parabenizou mais uma vez
a Vereadora Cfssia dizendo que o vote dole seria favorfvel aquela mogao; a
seguir, pediu a palavra o Sr. David Hilfrio Nets que cumprimentou a todos
dizendo que os educadores estavam no dia a dia com os alunos e faziam um
brilhante trabalho e des viam o amor e o carinho deles com aquelas criangas e
jovens e aquino mostrava, realmente, o que des estavam no caminho cerro e
aquela Casa poder fazer um gesto para des, t5o pequeno, mas t5o grande para a
Sociedade, porque la era a Casa do Povo e la tinha de ser representada por
todos e t6-1os la era uma honra muito grande; falou que aquela mogao era
simb61ica e, com certeza, teria o vote favorfvel dele; agradeceu a bancada do
PTB que se fazia presente la, naquela tardy, e ajudou a dar aquele "quorum" e
aquino mostrava, realmente, que estavam empenhados e estavam dando o
melhor para a cidade; parabenizou a Cfssia pda iniciativa; parabenizou o
Presidente Walter Tozzi que abriu as portal daquela Casa e disse que mudar um
pouch era muito importante para que conseguissem avangar dada vez mats;
lembrou que no m6s de setembro aquele era um simbolo muito importante e
aquela Casa tinham muito a ganhar coin judo aquilo; agradeceu a todos e
desejou uma boa tarde; a seguir, pediu a palavra o Sr. Alonso Lopes da Silva
que cumprimentou a todos e disse que a Presidente da Casa, de fomla
simb61ica, era a C4ssia e pediu desculpas pelo atraso, dizendo que como tinham
a segunda ocupagao, por assam dizer, ele achava que a primeira tinha de ser a
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questao de Veleador; falou que ele estava em Campinas trabalhando no
Sindicato dos Bancgrios e, infelizmente, o tr6nsito nio ajudou e estava a maior
confusio nas avenidas que davam acesso a SP-340; disse que ele ja teve a
oportunidade de tatar aquilo para o Nelson, na cerim6nia que foram na APAE,
a seriedade com que a entidade levava a questao, por exemplo, das verbas, das
contribuig6es e des liam que era uma entidade que dava gosto estarem
4udando, dava gosto estarem contribuindo, homo a Equoterapia tamb6m,
porque des viam os resultados, des sabiam que vivialn em uma sociedade onde
as instituig6es eram muito questionadas do panto de vista da Administragao, do
panto de vista da Gestao, principalmente, na questao de desvio de dinheiro,
desvio de verbas e des percebiam aquilo nas entidades que des, realmente,
viam o resultado nas contribuig6es, viam o resultado no trabalho e des ficavam
muito contente com aquele debate que era tio importante para a sociedade e a
Cfmara Municipal tinha aquela responsabilidade;parabenizou o Waltinho pda
iniciativa e falou que era aquilo; falou que o papal da Cfmara era levar os
problemas da sociedade e discutir e tentar aquelas solug6es e inserir a sociedade
naquelas discuss6es porque ele achava que era muito importante; parabenizou e
disse que ele estava muito contente de estar participando daquela solenidade,
daquela sessio especiale ele fez de tudo para estar la, porque era com muito
prazer, com muito gosto que des estavam participando daquela cerim6nia;
parabenizou todos; em seguida, pediu a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo que, cumprimentou a todos, dizendo que era um orgulho para aquela
Casa receb6-1os para discutirem um assunto tio importante que era a inclusio
social, em um m6s que tinham homo loma a pessoa coin defici6ncia; disse que a
Cfmara Municipal nio vinha medindo esforgos para poder conscientizar a
sociedade e mostrar para ela alba mats justo entre as pessoas e verem as
pessoas com os olhos de amor, de inclusao, com os olhos de respeito; disse que
tiveram no initio do m6s a inauguragao da iluminagao daquela Casa, que
determinava o tema do m6s e o m6s de setembro era o mCs da cor verde;
tiveram tamb6m la dodo processo que estava sendo desenrolado para discutirem
o proleto "Cimara e Cidadania", acessibilidade, discutirem a inclusao, entao, a
Cfmara Municipal, no mCs de setembro, trabalhou muito para mostrar aquilo
para a sociedade e, naquele memento, era uma honra poder receb6-1os, e que
CIGS sabiam dos compromissos de dada Vereador, labia do compromisso de
dada um com aquela sessao, mas labia tamb6m que o amor que dada um levava
no coragao era muito grande por aquela causa, e quando CIGS mencionavam o
agradecimento de abrirem aquela oportunidade, disse que a oportunidade era
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para todos des, todos os Vereadores que estavam presented, at6 os que n5o
puderam it, por motives pessoais, tinham, sim, um respeito muito grande por
tudo aquilo e des que dirigiam aquelas entidades eram her6is, her6is de todo os
dias lutarem para poder manger a casa aberta, manter as atividades funcionando
com as dificuldades Hinanceiras, com todo o aparato que precisavam ter para
dar qualidade e dignidade a quem recebia o servigo; pediu para que soubessem
que aquele herofsmo deles era coroado de muito 6xito, o trabalho era de
excel&ncia, era um trabalho que era feito com amor, com dedicagao e com
profissionalismo, e quantos proflssionais estavam na lista delis para
desenvolver aquilo junta aos deficientes; disse que tinham tamb6m de pensar
nos parceiros e la ele fazia mengao a todos que contribuiam e o Bozo citou um
exemplo que deveria ser mais propagado e que tinham de trabalhar aquilo ao
lingo do ano para que quando chegassem no final do ano, realmente, muito
maid pessoas aderissem aquele processo de transferirem uma parte do Imposto
de Ronda para aquelas entidades, entao, aquilo era muito importance e era uln
dos gestos; sabiam, tamb6m, de alguns parceiros que ajudavam e colaboravam
com as entidade e fez mengao ao Deputado Baleia Rossi que contribuiu com a
Equoterapia, com recursos para atendimento, contribuiu com veiculo para a
APAE para auxiliar na locomogao e no transporte dos funcionArios e das
atividades, e la na pessoa do senhor Artur Cruz, assessor do Deputado Baleia
Rossi, ele Ihe agradecia por estal ' representando-o naquela cerim6nia, naquela
sessio extraordinaria; solicitou a ele para que mandasse um abrago cordial e
sincero ao Deputado polo que ele estava f azendo pdas entidades; lembrou que a
inclusio social n5o era feita somente de palavras e sim de gestos, a inclusio
social era, realmente, amar o outro e no texto bfblico que leram naquele dia era
muito clara aquilo, que sem amor nada daquilo seria possivel, nio bastava
somente des ficarem la falando, mas tinham de amar de verdade, amar dada um
deles que estavam la; comentou que ele soube da visita doles hg pouch tempo
no gabinete do Prefeito e perguntou se havia sido legal, e disse que naquele dia
des estavam visitando a CAmara Municipale quem trabalhava na Cfmara Cram
os Vereadores e todos aqueles senhores e senhoras que estavam la eram
Vereadores e des, exatamente, para fazer as leis da cidade e la des faziam as
leis e la, onde GIGS foram, era onde as leis eram cumpridas, que era feith o
trabalho do Executive; desejou que todos fossem sempre bem vindos naquela
Casa, porque aquela Casa era deles e des deveriam extender aquino para as
familial doles dizendo que des estiveram na Camara, conheceram os
Vereadores e des falaram que des tinham de it if mats vezes, e des seriam
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sempre muito bem recebidos la, e que aquela era a primeira visita de inuitas;
pediu para que, quando des pudessem, para que passassem de cairo a noite
para que des vissem que a Cimara estava toda verde, com um sf mbolo igual
des tinham nas camisetas doles e que aquele m6s era verde, e que ele torcia
para o Sio Paulo, mas o m6s era verde, entao, des tinham de aproveitar para
mostrar para as pessoas que o que des estavam fazendo la nada mais era do que
um pesto de amor e de cidadania; agradeceu a todos e desejou uma boa garde e
que fossem todos muito bem vindos; a seguir, pediu a palavra o Sr. Cristiano
Jose Cecon que parabenizou o Wilson, o Nelson e disse que ele acompanhava
os trabalhos doles ha anos e ele labia a luta que era fazer crescer as instituig6es
e que, no dia seguinte, ele f aria quarenta e sete anos e comemoraria junta com
os especiais dole, em Holambra, e maria uma testa com des la, e des
perguntaram para ele se ele, professor, tinha Down, e ele falava que ngo era um
Down, que era conhecido, mas era bem pertinho; disse que, nos dezessete antes
que ele estava com des, ele entendeu o que des falavam, e os que nio faiavam
ele os entendiam, at6 os gemidos e des ouviam o carro deli chegar e ele ouvia
os gritos; falou que, naquele dia, ele fez questao de cancelar a aula dele la e ele
explicou que a Coordenadora que era por um motivo muito importante, que era
polos especiais doles, os garotos delis, que era um orgulho para a cidade,
porque poderiam n8o acreditar, porque geralinente nio era muito acreditado no
memo, mas dentre os dez, se ele tivesse dez amigos que ele conflava, sein eram
do NAOTT, em Holambra, onde ele desabafava, onde tinha dia em que ele
deveria ensinar alguma coisa, ele desabafava com ele; lembrou que, um dia, ele
chegou para o Edinho, e ele tinha paralisia ]naltiplas, e o Pastor ja tinha dito a
ele que Jesus tinha ditz que teriam aflig6es na vida e ele estava com Depressao,
e ele pegou a plaquinha e, com a mao, e des falavam que era o tablete deli, e
ele disse que quem disse para ele que Deus tinha prometido facilidades, e
daquele dia o Pastor o tinha ensinado, e ele ja tinha ouvido o Padre falar, todos,
has saindo da boca dele, que era um verdadeiro amigo, que ele sabia que ele
era um amigo de verdade, aquino entrou na cabega dole e aquino perpetuava,
aquelas palavras nell, de que Deus ndo prometeu facilidades; agradeceu a todos
e que ficassem com Deus; a seguir, pediu a palavra o Sr. Angelo Roberto
Torres, que cumprimentou a todos dizendo que o Wilson e o Nelson Cram
amigos de longa data; agradeceu a Deus por estarem la naquela tardy bonita e
ele ficava feliz de ouvir as palavras do nobre Colega Cristiano, porque quando
des sempre estavam falando em noms de Deus, ele achava que era quando des
falavam com o coragao; f alou que Deus tinha um prop6sito na vida de coda um
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deles e ele imaginava homo era a vida daquelas pessoas que trabalhavam com
aquelas pessoas que Cram especiais para todos CIGS, e ele flcava feliz por ver
today aquelas pessoas no dia a dia, porque ele labia que Deus estava com todos
e nos corag6es de todos; des levavam alegria para todas aquelas criangas, todas
aquelas familial que necessitavam de um trabalho tanto da APAE, quanto da
Equoterapia; agradeceu ao Assessor do Deputado Baleia Rossi, que era um
deputado que n5o media esforgos para a)udar a cidade, e ele ficava feliz; pediu
ao Artur que levasse la o abrago dole a todos os deputados, tanto o Baleia,
quanto o Caruso tamb6m, que sempre os estavam ajudando, atrav6s do
Waltinho, do Cristiano, enHlm, Cram deputados que nio viam partido, des viam
a cidade, entao, Cram aqueles os deputados que des valorizam para o
Municipio, para a cidade; parabenizou a Presidente Cfssia pda iniciativa dela;
disse que ele estava na Cfmara ha vfrios mandatos e ele via, ela que tinha o
indio dela que era especial, entao, ela levou para aquela Casa o trabalho
verdadeiro da APAE, porque ela convivia maid la, nio queria dizer que os
Vereadores nio conviviam e nio ajudavam, sim, des ajudavam e convivam,
mas na medida do possivel, mas ela levou com ela a experi&ncia, porque ela
conviveu, viveu e vivenciou aquilo, entao, naquela tarde, ela levava, naquele
mandate, para a Cgmara e a Cfmara abriu para todos, nio media esforgos para
ester 4udando e fazendo acontecer e aquino era banana; falou quer o Vereador
Boz6, ele setnpre comentava com des que, na declaragao do Imposto de Renda,
ele seJnpre indicava o Conselho Municipal da Crianga, ele sempre estava
passando, ia devolver para o Govemo, entaa, coma o Vereador Waltinho falou
que des tinham de se envolver mais, valorizar mais, ele sabia que aquela sessio
estava sends transmitida ao vivo, entao, todos que estavam vendo aquele
trabalho, ele achava banana, a pessoa que ida declarar o ImpoNo de Renda,
porque devolver para o Govemo? Depois tinham de corner la com o deputado,
para o deputado conseguir a verba, entao, todos poderiam fazer suas doag6es;
disse que ele flcava feliz la, mais uma vez desejou sua boa tarde a todos e disse
que des tinham o apoio deli, o Nelson, o Wilson, poderiam contar com des la;
para a criangada e aos professores, deixou um beijo no coragao de todos,
desejando que Santa Maria, a Padroeira da cidade, pudesse iluminar dada um
deles e que todos ficassem com Deus; a seguir, pediu a palavra o Sr. Romilson
Nascimento Silva que cumprimentou a todos dizendo que, homo destacaram os
Vereadores naquela tarde, cumprimentou o Assessor do Deputado Baleia Rossi
que estava atuante em relagao is entidades; disse que ele nio poderia deixar de
extender deus parab6ns a senhora Presidente e ao Presidents Waltinho por terem
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retirado da pauta aquela mogao e colorado naquela sessao, naquele horario, de
maneira justa, e ele teve la o prazer de ter o valor humana doles e ele Hlcava
muito feliz e aquilo os motivava; disse que ele sempre chegava na Casa e
reclamava com a Alzira, que chegava cansado, n5o dormiu, com queimagao,
cara kia mas, ele via aqueles exemplos la, cada um com a sua limitag5o, mas
com sorriso no rosto, muito motivados, entao, servia de ligao e os renovava, dai
ele via que os problemas dele eram bem pequenininhos, disse ao Boz6, frente a
algumas limitag6es que ele via e os via com sorriso no rosto, batalhando, entao,
aquino servia de ligao; falou que queria destacar o desempenho de toda a Casa
sempre tratando com prioridade as entidades do Municipio, ele coma Qltimo
Presidente da Casa e Vereador, sempre deu prioridade is subveng6es da Casa,
sempre colocou em regime de urg6ncia, diferente de alguns Vereadores que
ingressaram com requerimentos, ele sempre deu prioridade, mesma linda
seguida pele atua! Presidents Waltinho, entao, tinha aquele trabalho, carinho
que era magninlco, e imaginou se o Municipio assumisse aquino, o problema
que teriam, entao, de maneira a tentar ajuda-los mais ainda, em parceria com os
senhores Deputados, com o Prefeito que era muito importante tratar do dinheiro
com prioridade e as entidades Cram sempre prioridades, e de maneira gradativa
e possivel estareln aumentado os repasses; falou que a Cfssia defendia muito
sodas as entidades, principalmente a APAE, para, realmente, tratar com
seriedade a causa publica e labia que o Prefeito se esforgava o mfximo la
fazendo o melhor que poderia, mas sempre tratar com prioridade, pelo brilhante
trabalho que era feith la; disse que ele at6 estava devendo uma visita nas
entidades e o senhor Wilson sempre o cobrava e ele precisava it la visitar, pediu
perdao por nio ter ido e disse que ele prometia que ida se programar para dar
um pulinho la para acompanhar, e des trabalhavam bastante, mas nada coma
estar indo acompanhar e vivenciar para entender, realJnente, o que era o
trabalho; ficou muito feliz por receber abragos carinhosos e verdadeiros e des
deveriam tratar com muita seriedade a causa publica e respeitar aquelas pessoas
la, pessoas do bem, com diferentes limitag6es, mas coin sorrisos nos rostos,
sempre acreditando no melhor; ent5o, era aquilo, ele estava feliz em participar
daquela sessio e lembrou que alguns Vereadores la abriram mio de outros
compo'omissos pda importancia da sess5o em si; parabenizou maid uma vezo
senhor e a senhora Presidentes daquela sessao; a seguir, a Sra. Presidente
agradeceu e disse que ela s6 queria reaflmtar o agradecimento deja aos
Vereadores que estavam la, naquele memento, porque nenhum era de nenhuma
forma para est&rem la, mas se dispuseram a it; des conversaram e para des
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aprovarem aquela mogao des tinham de ter o quorum de ao ments fete e des
estavam com nave Vereadores, des at6 passaram daquele quorum, entao, ela
achava que aquilo reafirmava o compromisso daquela Cfmara e de todos
aqueles vereadores com aquela causa; mats uma vez agradeceu a todos. A
seguir, em votag5o a Mogao n ' 087/2019, dos Srs. Cfssia Murer Montagner,
Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Nero, Angelo Roberto Torres,
Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio Neto, Inalda Lucio de Barris Santana, Jose
Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson
Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo, de
Congratulag6es e Louvor em reconhecimento ao trabalho das seguintes
organizag6es e setores pablicos junta a Pessoa Com DeHici6ncia: Associagao de
Paid e Amigos de Excepcionais (APAE) de Jaguariana; Centro de Equoterapia
de JaguariQna (CEJ); Conselho Municipal da Pessoa com Defici6ncia
(Comped); Secretaria Municipal de SaQde; Secretaria Municipal de Educagao.
(Quorum de deliberagao: maioria simpler: Art. 49, "a" $ 1' , do R.I.), foi a
mesma aprovada por unanimidade de votes. A seguir, a Sra. Presidente disse
que, antes de encerrar a sessao, queria lembrar que o Presidents Nelson havia
falado que o grupo if ja estava politizado o suHlciente para algu6m it at6 o
pQlpito fazer algumas reivindicag6es, e convidou os alunos da APAE que
gostariam de falar; fez uso da palavra o jovem aluno da APAE, Luis Femando
da Costa Motta, que, auxiliado por sua professora, cumprimentou a todos
dizendo que estava acontecendo uma coisa perto do Teca, que estava cheio de
buracos la, perto do Teca, la na rua da casa deli estava chemo de buracos, dai
ida ter de dar uma arrumada la, porque estava cheia de buracos la; o 6nibus
quebrou la na rua por causa do buraco, la perto da Rua. no Florian6polis,
porque quebrou o 6nibus la e a rua tamb6m tinha de dar um jeito de arrumar;
(naquele memento houve manifestag6es coin aplausos da assembleia); a Sra.
Presidente disse que a reivindicagao do Luiz era pertinente e des tinham de
prestar atengao na rua do Florian6polis, porque estava chemo de buracos la,
tinham de falar com o Prefeito; a seguir, pediu a palavra o jovem da APAE,
Bruno do Prado, que cumprimentou a todos solicitando para que colocassem
semfforo na Vila Doze de Setembro(naquele memento houve manifestag6es
com aplausos da assembleia); a Sra. Presidente agradeceu a sua reivindicagao,
dizendo que mais um jovem maria uso da palavra e des encerrariam o uso da
tribuna; em seguida, pediu a palavra o jovem da APAE, Rodrigo Anastgcio de
Souza, que cumprimentou a todos e disse que ele queria falar um neg6cio para
o David, que ele gostava do David e dos Vereadores, gostava da APAE e do
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Nelson e da professora da APAE, gostava da Presidents e da Paula; disse que a
Grata era amiga dele; disse que ele amava todos os presented(naquele
momento houve manifestag6es com aplausos da assembleia). Em seguida, nada
mais havendo a tratar, e quem fizesse uso da palavra, a Sra. Presidents
devolveu a presid6ncia dos trabalhos da Mesa ao Sr. Presidents, Walter Luiz
Tozzi de Camargo, que encerrou a Sessio encerrou a presence sessio
extraordinaria, lembrando que em seguida iriam entregar a mogao para as
entidades que estavam la presented. Nada maid havendo a tratar, lavrei a

presente ata que lida e achada confori$eif'ai devidamFnte assinada.

Vereador WaltFy LltjWFzi de Camargo

Vereadora(3ssia Mure+ Montagner
'ice Presidente

Vereador Atililliifi;8til@lia Silva
Primeiro Secretirio
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