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Ata da Vig6sima Primeira Sessio Ordinfria do terceiro ano da D6cima Sexta
Legislatura da Cfmara Municipal de Jaguariana, realizada aos dezessete de
setembro de dois mil e dezenove, is dezoito horas e trinta minutos, na Sala das
Sess6es "Vereador Reynaldo Chiavegato", da Cfmara Municipal, localizada no
Edificio Municipal Dr. Sebastiio Pads de Almeida, desta cidade. Presidente 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 Texto Biblico, conforms Resolugao n.' 80, de 21 de
fevereiro de 1997, sends que o Sr. Presidente convidou o Vereador Romilson
Nascimento Silva para proHerir o seguinte texts: Salmo Capitulo 24,
versiculos de la 5: "Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela exists, o
mundo e os que nile habitam. Pois foi ele que a estabeleceu sabre os mares e
flrmou-a sobre os rios. Quem vai subir ao monte do Senhor, quem pode
permanecer em seu santuirio? Quem tem maas inocentes e coragao pure, quem
n5o carre atrfs de vaidades e ngo jura falsamente. Este obterf do Senhor a
b&ngao e a justiga de Deus seu salvador." A seguir, o Sr. Presidente determinou
a feitura da chamada, onde foi anotada a presenga dos seguintes Srs.
Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Alh'edo Chiavegato Neto, Angelo Roberto
Torres, Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hilgrio Nato,
Inalda Lucio de Barron Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo
da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva e Walter Luis Tozzi de Camargo.
Ainda estava ausente na Sess5o a Vereadora Tats Camellini Esteves.
Constatando nQmero regimental, o Sr. Presidente, proferindo as seguintes
palavras: "Sob a protegao de Deus iniciamos os nossos trabalhos", declarou
aberta a Sessao, dando initio ao Expediente: Primeiramente, foi colocada em
votagao a Ata da Sessio Ordinfria anterior, a qual foi aprovada por
unanimidade de votos pele Plenfrio e assinada pda Mesa. A seguir, o Sr.
Presidents deu inicio a leitura da Materia Constante do Expedience: pda ordem,
o Sr. Angelo Roberto Torres pediu a palavra apresentando requerimento verbal,
baseado no Art. 213, 111 do Regiments Intemo solicitando que fosse dispensada
a leitura da materia oriunda do Executive Municipal, do Projeto, dos
Requerimentos, das Indicagdes e das Mog6es dos Senhores Vereadores, e das
correspond6ncias de diversos, lendo-se apenas as ementas, homo constavam na
paula; etn discussio e votagao, foia mesmo aprovado por unanimidade de
votes. A seguir, do Senhor Prefeito foram lidas as ementas dos seguintes
oflcios: I. Oficio DER n ' 0134/2019, encaminhando a Casa Projeto de Lei, que
altera a Lei Municipal n ' 2.567/2019 que disp6e sabre a instituigao da imprensa
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oficial eletr6nica do Municipio de JaguariQna, na forma que especiHlca, depois
de lido foio referido projeto encaminhado para as Comissi5es para parecer; 2.
Oflcio SEGOV n ' 00713/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 137/2019,
do Sr. Angelo Roberto Torres, solicitando informag6es sabre quando sera
implantada a Rede de Esgoto nos Bairros Bom Jardim, Santo Antonio do
Jardim e Floresta; 3. Oficio SEGOV n ' 00720/2019 acusando o recebimento
das Indicag6es n's: 185/2019 dos Srs. Albedo Chiavegato Nato, David Hilfrio
Nets e Luiz Carlos de Campos; 182/2019 do Sr. Angelo Roberto Torres;
184/2019 da Sra. Inalda Lido de Barron Santana; 183/2019 do Sr. Luiz Carlos

de Campos e 186/2019 do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo; 4. Oficio
SEGOV n ' 00721/2019 acusando o recebimento do Requerimento n ' 140/2019,
do Sr. David Hilfrio Nets, solicitando transporte para alunos que fazem estagio
obrigat6rio na cidade de yogi Guagu, no perl odo de terias; 5. OfTcio SEGOV
n' 00722/2019 acusando o recebimento do Requerimento n ' 142/2019, do Sr.
Angelo Roberto Torres, solicitando informag6es do motivo de nio ter sido
atendido o pedido da Indicag5o n ' 010/2019, sabre recolocag5o de plata de
denominagao do Parque Maria Stela Bianco Torres, no bairro Roseira; 6. Oficio
SEGOV n ' 00723/2019 acusando o recebimento do Requerimento n ' 143/2019,
do Sr. Angelo Roberto Torres, solicitando informag6es sobre a retirada do
trafego de caminh6es na rua Amoreira(projeto para a retirada, preocupagao do
Executive Municipal pra resolver o referido problema, entre outra questao; 7
OfTcio SEGOV n ' 00724/2019 acusando o recebimento do Requerimento n '
144/2019, do Sr. David Hildrio Neto, solicitando informag6es sabre solicitagao
dos professores e membros do Conselho Municipal de Educagao, onde
questionam o motivo das informag6es referentes a deus rendimentos estarem
divergentes no portal do SLOPE (Sistema de Informag6es sobre Orgamentos
P6blicos em Educagao); 8. Oficio SEGOV n ' 00725/2019 acusando o
recebimento do Requerilnento n ' 145/2019, do Sr. David Hilfrio Nato,
solicitando informag6es sobre qual a previsao da UPA voltar com o
atendimento 24h e o funcionamento do Raid X, hf moses parade; 9. Oficia
SEGOV n ' 00726/2019 acusando o recebimento do Requerimento n ' 146/2019,
do Sr. Alonso Lopes da Silva, solicitando infonnag6es sobre a exist6ncia de
Engenheiro de trinsito no quadro de servidores da Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, entry outra questao. A seguir, dos Senhores Vereadores
foram lidas as ementas das seguintes proposituras: Projeto de Lei dos Srs.
David Hilfrio Nero, Alfredo Chiavegato Nato, Luiz Carlos de Campos, Jose
Muniz e Angelo Roberto Torres que altera a Lei Municipaln ' 2.153, de 17 de
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junho de 2013, que disp6e sobre a instalagao de medidores de agua, nas lorjnas
que especiHica e da outras provid6ncias, depois de lido, foio referido projeto
encaminhado para as Comiss6es Pemlanentes, para parecer; Requerimentos:
1. Do Sr. Rodrigo da Silva Blanco - Magrao solicitando is Estfncias Metr6polis
Turismo e Viagao Ltda, a implantagao de maid horfrios de 6nibus aos Hinais de
semana e feriados, nas linhas que atendem ao bain'o Tanquinho Velho; 2. Do
Sr. Alonso Silva solicitando ao Executive Municipal resposta do n5o
culnprimento da Indicag5o n ' 156/2019, onde solicita que deja feith o
aprofundamento atrav6s de escavagao, limpeza e o desassoreamento do canal
de agua pluvial da area verde no bairro Zambom; 3. Do Sr. Angelo Roberto
Torres solicitando ao Executive Municipal informar quando serf feita a
iluminagao do trecho da SP-95 do bairro Cruzeiro do Sul at6 o bairro Roseira
de Cima; 4. Do Sr. Angelo Roberto Torres solicitando ao Executivo Municipal
informar qual o motive da fumaga escura que toda a tarde solta na Empresa JBS
no bairro Roseira de Cima (com c6pia para CETESB Companhia Ambiental
do Estado de Sio Paulo); 5. Da Sra. Cfssia Murer Montagner solicitando a
Expresso Metropolis Transported e Viagens Ltda para que possa atender aos
moradores de diversos bairros da cidade com os servigos de transporte pablico
para o deslocamento da Area central de Jaguariana at6 a Unidade Bfsica de
SaQde UBS do bairro Nova Jaguariana ll; (com c6pia para a Secretfria de
Mobilidade Urbana e a Empresa Metropolitana de Transported Urbanos de Sio
Paulo -- E.M.T.U); 6. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando is Est6ncias
Metr6polis Turismo e Viagao Ltda a redugao de velocidade dos 6nibus que
trafegam no bairro Bom Jardim. (com c6pia para e Executive Municipal); 7. Do
Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao Executive Municipal inforinar qual a
capacidade do Municipio de atendimento is demandas de dist6rbios da monte,
homo depress5o, syndrome do panico, etc. O Sr. Presidente registrou a presenga
da Sra. Tais Camellini Esteves. Indicag6es: 1. Do Sr. Angelo Torres Roberto
Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal que deja implantada a
insalubridade no salfrio dos funcionirios do DETRAN que trabalham com
pinturas e solventes; 2. Do Sr. Angelo Torres Roberto -- Neguita Torres
solicitando ao Executive Municipal feitura de sinalizagao de carga e descarga
na rua Ludovico Tonini, 38, no bairro Capotuna; 3. Do Sr. Cristiano Jose Cecon
solicitando ao Executivo Municipal para que se atente e cumpra as datas
comemorativas votadas na Cfmara Municipal atrav6s de projetos; Mog6es: I.
Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de Congratulag6es e Louvor a Par6quia
Santa Maria polos sous 125 anos de exist6ncia, comemorado no dia 12 de
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setembro; 2. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de Congratulag6es e Louvor
a AACORUJA -- Associagao de Atletismo e Corredores de Rua de Jaguariana,
na pessoa do Presidente Jose Greg6rio, pda 4' Corrida Turistica de Jaguariana,
ocorrida no dia 8 de setembro p.p.; 3. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de
Congratulag6es e Louvor a familia do Coronel Amincio Bueno, fundador da
cidade de JaguariOna, homo forma de agradecimento aos feitos valorosos dente
Jaguariunense de alma e coragao; 4. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de
Congratulag6es e Louvor aos participantes e realizadores do evento do 47'
Passeio Ciclistico Antonio Aparecido Rodrigues dos Santos - Lebrao, pele
sucesso do acontecimento, realizado no dia 12 de setembro de 2019; 5. Dos Srs.
Cfssia Murer Montagner, Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Nato,
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 pCiblicos junto a Pessoa Com Defici6ncia:
Associagao de Pris e Amigos de Excepcionais (APAE) de Jaguariana; Centro
de Equoterapia de Jaguariana (CEJ); Conselho Municipal da Pessoa com
Deflci6ncia (Camped); Secretaria Municipal de Saade; Secretaria Municipal de
Educagao. A seguir, foram lidas as ementas das seguintes correspond6ncias de
Diversos: 1. CE- RENOVIAS 124/2019 do Gestor Administrativo e
Financeiro Procurador, dando resposta ao Requerimento n ' 134/2019 do Sr.
Alonso Lopes da Silva que solicita a construgao de um panto de 6nibus na alba
de acesso ao Condominio Alphaville(retomo) para que os veiculos que fazem a
linha Jaguariina/Campinas possam deixar deus passageiros naquela localidade
com seguranga; 2. Of SETUC 451/2019 da Secretfria Municipal de Turismo e
Cultura acusando o recebimento da Mogao n ' 075/2019 dos Srs. David Hilgrio
Nets e Alonso Lopes da Silva de Congratulag6es e Louvor ao I ' F6rum de
Cultura da Escola das Artes de Jaguariana, ocorrido nos dias 21 a 23 de agosto,
no Teatro Municipal Dona Zenaide; 3. Of. SETUC 452/2019 da Secretfria
Municipal de Turismo e Cultura acusando o recebimento da Mogao n '
077/2019 do Sr. Jose Muniz, de Congratulag6es e Louvor a Secretaria de
Turismo e Cultura e Associagao dos Ministros Evang61icos de Jaguariana
(AMEJ) pda realizagao do 14' Festival Gospel, ocorrido em 24 de agosto do
conente: 4. Oficio n ' 842/2019 do Sr. Dimas Antonio Starnini

Superintendente do CONSAB dandy resposta ao Requerimento n ' 131/2019 do
Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao CONSAB -- Cons6rcio Intermunicipal
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na Area de Saneamento Ambiental, para que possa cobras melhorias na
qualidade da alimentagao fomecia aos sous funcionfrios que trabalham nests
Municipio; 5. OfTcio -- Circular TER-SP n ' 1687 do Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de Sio Paulo solicitando a essa Casa de Leis a divulgagao
das campanhas de biometria e da conscientizagao dos munfcipes acerca da
relevincia com comparecimento dos eleitores perante a Justiga Eleitoral, dentro
do puzo legal; 6. OHcio GP/DL n ' 761/2019 do Presidents da Cfmara
Municipal de Valinhos encaminhando c6pia das Mog6es n ' IO1/2019 e
102/2019, uma de Apoio a Proposta de Emenda a Constituigao n ' 06/19 e outra
cnaltecendo a conduta e agnes do Exmo. Ministry da Justiga e Seguranga Dr.
Sergio Femando Mora frente a Operagao Lava Jato. A seguir, o Sr. Presidente
colocou em votagao as seguintes Proposituras, comunicando que se houvesse
desejo de discussao,deveriam proceder de acordo com o Art.154, alinea &nica,
do R.I., alterado pdas Resolug6es n's 63 e 91: 1. Requerimento do Sr. Rodrigo
da Silva Blanco - Magrao solicitando is Est6ncias Metr6polis Turismo e
Viagao Ltda, a implantagao de maid horgrios de 6nibus aos finais de semana e
feriados, nas linhas que atendem ao bairro Tanquinho Velho, em votagao, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos; 2. Requerimento do Sr. Alonso
Silva solicitando ao Executive Municipal resposta do nio cumprimento da
Indicagao n ' 156/2019, onde solicita que deja f'eito o aprofundamento atrav6s de
escavagao, limpeza e o desassoreamento do canalde agua pluvial da area verde
no bairro Zambom, em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de
votes; 3.Requerimento do Sr. Angelo Roberto Torres solicitando ao Executive
Municipal informar quando sera feita a iluminag5o do trecho da SP-95 da
bairro Cruzeiro do Sul at6 o bairro Roseira de Cdma, em votagao, foio mesmo
aprovado por unanimidade de votos; 4. Requerimento do Sr. Angelo Roberto
Torres solicitando ao Executive Municipal informar quaID motivo da fumaga
escura que toda a tarde volta na Empresa JBS no bairro Roseira de Cima (com
c6pia para CETESB -- Companhia Ambiental do Estado de Sio Paulo), em
votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votos; 5. Requerimento da
Sra. Cfssia Murer Montagner solicitando a Expresso Metr6polis Transported e
Viagens Ltda para que possa atender aos moradores de diversos bainos da
cidade com os servigos de transports pOblico para o deslocamento da area
central de Jaguariana at6 a Unidade Bfsica de SaQde -- UBS do bairro Nova
Jaguariana ll; (com c6pia para a Secretfria de Mobilidade Urbana e a Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos de Sio Paulo E.M.T.U), em votagao,
foie mesmo aprovado por unanimidade de votes; 6. Requerimento do Sr.
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Cristiano Jose Cecon solicitando ds Estfncias Metr6polis Turismo e Viagao
Ltda a redugao de velocidade dos 6nibus que trafegam no bairro Bom Jardim.
(com c6pia para e Executivo Municipal), em votagao, foio mesmo aprovado
por unanimidade de votos; 7. Requerimento do Sr. Cristiano Jose Cecon
solicitando ao Executivo Municipal infonnar qual a capacidade do Municipio
de atendimento is demandas de disMrbios da monte, coma depressao, syndrome
do panico, etc, em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votes; 8.
Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo e Outros de Congratulag6es e
Louvor a Par6quia Santa Maria pelts sous 125 ands de exist&ncia, comemorado
no dia 12 de setembro, em votagao, foia mesma aprovada por unanimidade de
votos; 9. Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de Congratulag6es e
Louvor a AACORUJA Associagao de Atletismo e Corredores de Rua de
Jaguari6na, na pessoa do Presidente Jose Greg6rio, pda 4' Corrida Turistica de
Jaguariana, ocorrida no dia 8 de setembro p.p. em votagao, foia mesma
aprovada por unanimidade de votos; 10. Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo de Congratulag6es e Louvor a famflia do Coronal Amfncio Bueno,
fundador da cidade de Jaguariana, coma forma de agradecimento aos feitos
valorosos dente Jaguariunense de alma e coragao, em votagao, foia mesma
aprovada por unanimidade de votes; 11. Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo de Congratulag6es e Louvor aos participantes e realizadores do
events do 47' Passeio Ciclistico Antonio Aparecido RodHgues dos Santos
Lebrao, polo sucesso do acontecimento, realizado no dia 12 de setembro de
2019, em votagao, foia mesma aprovada por unanimidade de votes; pda
ordem, dos Srs. Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, Alonso Lopes
da Silva, Alfredo Chiavegato Nato e Luiz Carlos de Campos foi apresentado o
seguinte requerimento, transcrito aqui, na integra: "Ao Plenfrio da Cimara
Municipal de Jaguariana: Considerando que atrav6s da Lei n ' 2.533, de 6 de
setembro de 20] 8, instituiu-se o mCs de Setembro Verde, para dar visibilidade
a inclus5o social da pessoa com defici6ncia; Considerando que dentro da
programagao deste mas, a Cflnara Municipal envolveu todd o seu pr6dio com
luzes verdes, para marcar este momento especial, fazendo uma abertura
simb61ica dente m&s na sess5o realizada em 03 de setembro corrente, com a
presenga do Presidents da APAE, que discorreu sabre o trabalho daquela
entidade e da importancia de chamar a atengao da sociedade para a inclusgo
social da pessoal com deHici6ncia, e Considerando, ainda, que nests m&s, a
Cimara Municipalvai receber a visita de entidades que cuidam da pessoa com
defici6ncia, onde das estario participando de um momento legislativo, homo
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ulna Sessio Extraordinaria, Requeremos a Mesa, observadas as formalidades
regimentais, que a Mog5o n ' 087/2019, dos Srs. Cgssia Murer Montagner,
Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Neto, Angelo Roberto Torres,
Cristiano Jose Cecon, David Hiifrio Nets, Inalda Lucio de Barron 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 junto a Pessoa Com Defici6ncia: Associagao de
Pals e Amigos de Excepcionais (APAE) de Jaguariana; Centro de Equoterapia
de Jaguariana (CEJ); Conselho Municipal da Pessoa com Defici6ncia
(Comped); Secretaria Municipal de Saade; Secretaria Municipal de Educag5o,
sqa apreciada em Sessio Extraordiniria a ser convocada para o dia 18 de
setembro de 2019, is 14h, nessa Casa de Leis, para que possa ter a participagao
das entidades e Secretarias Municipais envolvidas. bala das Sess6es, 17 de
setembro de 2019". Em discuss5o e votagao foio mesmo aprovado por
unanimidade de votos, e a Mogao dos Srs. Cfssia Murer Montagner, Alonso
Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Nato, 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
pttblicos junta a Pessoa Com Defici&ncia: Associagao de Pais e Amigos de
Excepcionais (APAE) de Jaguariana; Centro de Equoterapia de Jaguariana
(CEJ); Conselho Municipal da Pessoa com Defici6ncia (Comped); Secretaria
Municipalde Saide; Secretaria Municipal de Educagao, syria votada em Sess5o
Extraordinfria a ser convocada. A seguir, o Sr. Presidente deixou livre a
palavra aos senhores Vereadores, que quisessem fazer uso, por sein minutos e
cinquenta e cinco segundos, seguindo ordem de inscrigao em livro, sem apartes
conforms $ 3' do Art. 154 do R.I., versando sobre Temas Livres: Pda ordem,
usariam a palavra os senhores Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva
Blanco, Romilson Nascimento Silva e Tats Camellini Esteves que a passaram;
usou a palavra o Sr. Alonso Lopes da Silva dizendo que s6 gostaria de destacar
as comemorag6es do aniversfrio de Jaguariana, e que achava sempre bom
quando a Administragao colocava, a Prefeitura colocava a populagao naqueles
eventos para participareln do aniversfrio da Cidade, uma cidade t5o importance
da Regiao Metropolitana, entao, teve uma homenagem feita peso Rodeio, no
primeiro dia do Rodeio, foi uma homenagem para Jaguariana, era muito
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importante, uma testa homo Rodeio dedicar um dia a questao da Cidade para
que as pessoas conhecessem, queria dizer, Jaguariana nio era somente Rodeio,
mas tinha toda uma estrutura por trac, uma Cidade que se desenvolvia; tiveram,
talnb6m, no proprio dia doze, a entrega pda Prefeitura de um caminhio novo
dos Bombeiros, recurse pr6prio da Prefeitura comprando um caminh5o que, ha
muito tempo era uma reivindicagao antiga dos Bombeiros, uma questao tio
importante para a seguranga dos municipes; disse ainda que, tiveram no
encenamento da testa, no domingo, a presenga do cantor Sergio Reis com a
participagao popular e foi no Parque dos Lagos com a participagao das pessoas,
entao, eram comemorag6es importantes que tinham que chalnar o povo, chamar
a populagao para que fizessem parte da testa da Cidade tgo importante no dia a
dia e, tio importance para a Regiao Metropolitana, agradeceu; a seguir, pda
ordem, usou a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Nato que cumprimentou todos
os presented, o Reverendissimo Padre Milton Modesto, agradeceu pda
presenga, os Secretfrios Municipais, o ex colega Xanddy, membros e
representantes dos feirantes de Jaguariana, agradeceu a presenga desejando uma
boa noite a todos; disse que ele gostaria de iniciar a fda e, pegando o gancho do
noire Vereador Alonso sobre o aniversirio da Cidade, sessenta e cinco ands de

Emancipagao Politico Administrativa e enalteceu a mogao la apresentada pele
nobre Vereador Waltinho Tozzi, com relagao aos cento e vince cinco anon da
Excelsa Padroeira Santa Maria, a qual se comemorava no dia doze, ato falho
doles que, na sessio passada, ele acreditava que ningu6m havia se lembrado,
falaram muito da querida Cidade enaltecendo os sessenta e cinco argos e, gragas
a Deus, o nobre Vereador Waltinho veil, atrav6s daquela mogao, e ele
acreditava que ida falar dana pouco deja e que foi bem lembrada, porque na
sess5o passada se esqueceram de falar do assunto que era fruto do aniversfrio
da Cidade de emancipagao comemorada na mesma data da Padroeira, entao, ele
gostaria de deixar os profundos parab6ns para a Dignfssima Padroeira; disse
ainda que, gostaria de enaltecer o trabalho do nobre Vereador Luiz Carlos de
Campos que, na sessio passada, teceram alguns comentfrios a respeito do
Orgamento Municipaldo qual, pelts nQmeros estava apresentando um deficit
orgamentario muito grande, na ordem de vinte milh6es, e o Vereador fez uma
apanhado das contas e des puderam observar, atrav6s do balango que a Receita,
realmente, vinha acompanhando aquilo que des estimaram mas, infelizmente,
as Despesas do Municipio estavam aumentando drasticamente em virtude do
nQlnero excessivo de funcionfrios coinissionados que tinha na Cidade,dada dia
que passava, dada semana, ele achava que dali para a frente nio teria maid,
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disse ao Boz6, nio tinha mais cargo para ser...naquele momento, havendo
manifestagao, disse que tinha maid quatro, s6 faltavam quatro para preencher
todos os cargos comissionados do Municipio, aquilo dava um impacts na folha
que des neon imaginavam; nos 61timos, nos quatro ands do periodo que
poderiam analisar de uma Administragao era da ordem de, aproximadamente,
oitenta milh6es de reais, entao, tinham que, realmente, rover aqueles nQmeros,
principalmente as quest6es dos cargos comissionados no Municipio; disse,
ainda que, o que provocava uma carta tristeza com relagao aquelas nomeag6es e
que ficaram sabendo e foi ventilado e, tamb6m foi atrav6s de portaria
nomeando pessoas junta a Administrag5o, junta ao gabinete que faziam parte
da Secretaria de Obras e ficaram sabendo que tail pessoas que, inclusive foi
arvo de mogao por parte daquela Cfmara enaltecendo o trabalho de
determinados funcionfrios de carreira do Municipio, que ingressaram em cargo
de comissio e que, por quest6es de, ele n5o ida falar furto, mas, desvio de
conduta e foram pegos por municipes ou at6 mesmo funcionarios, aquelas
pessoas em vez de se tomar alguma iniciativa com relagao a ser, pelo menos,
feita uma sangao administrative, aquelas pessoas at6 serum desligadas do
quadra do funcionalismo, foram acobertadas e trazidas para o Gabinete para
trabalhar, entao, ele foi indagado durante aquela sejbana por alguns
funcionirios que trabalhavam na Secretaria, perplexos com a atitude do
funcion6rio e acobertados por alguns e, des nio podiam passar a mio na
cabega, se des que estavam la no dia a dia convivendo com pessoas, ainda maid
sendo politicos que tinham a vida, realmente, escancarada e aberta, tinham que
ser exemplo e os funciongrios pablicos tamb6m; entao, determinadas pessoas e
des ficaram sabendo, ele sabia quem era e nio ida sitar o noms para nio ser
indelicado coin ela mas, ele esperava que aquela pessoa, realmente, viesse,
atrav6s da Administragao, nio dina neon que dava para fazer alguma
representag5o ou nao, nio tinha o que fazer, tinha que pedir desculpa e se
eximir do servigo p6blico porque estava desviando produto da Administragao
num outdo terreno de particular e foi pego, foi tirado toto tanto que o
funcionfrio nio se fazia mais presente na Secretaria de Obras, inclusive tinha
mudado toda a Secretaria de Obras, nem o Secretirio de Obras estava mais lg,
quem estava respondendo polo cargo era a Femanda, ele ligou no dia anterior
para resolver um problema e a Femanda muito solicita falou que estava
tomando conta e que se precisasse de alguma coisa, enfim, nio falou se ela era
a Secretaria, ele sabia que o Secretfrio ja n5o se encontrava maid e achava que a
Fernanda estava respondendo pda Secretaria G era a Secret6ria, ela nio disse
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que era a Secretfria para ele; disse que aquelas atitudes ngo poderiam passar em
branch e, realmente, voltava a dizer que aquela Casa fez at6 mogao para
determinado funcionfrio e ele fazer uma daquela, perguntou; realmente, nio
labia o que fazer, que atitude fazer e esperava que a Administragao, atrav6s das
Secretarias Competences, fizesse o que fosse necessfrio para que aquele
funcionario, realmente, nio 6lcasse maid no quadro do Municipio de
funcionalismo, porque denegria a imagem do funcionalismo pQblico; voltando a
falar dos nameros, precisavam rever e teria, no dia vinte e sate de setelnbro, is
dezoito horan, uma Audi6ncia Publica, naquela Casa, e estava fazendo um
convite a todos os municipes, das Metal Fiscais, ou deja, a dada quadrimestre,
naquela Casa, faziam as Metal Fiscais, o Govemo tinha que vir at6 ali
apresentar os nOmeros daquilo que foi estimado e arrecadado e se, realmente,
aquino que foi estimado estava arrecadando e a populagao tinha toda
participagao possivelna Casa, era aberto ao pablico, des viam os ntlmeros e if
poderiam comprovar que a Receita estava acompanhando aquilo que foi
estimado, no moments, a Despesa tinha acelerado deJnais, estava muito alto
tinham que, realmente, tamar aquela atitude, estavam vendo servigos p6blicos
serum cortados, o nobre Vereador havia citado mais uma vez o aniversfrio da
Cidade e foi um dos poucos aniversgrios da Cidade que ngo colbemoraram
nenhuma obra ninalizada...naquele memento, o Sr. Presidente disse ao Vereador
para que concluisse o seu tempo; voltando com a palavra, o mesmo disse que
gostaria, ]-ealmente, de solicitar aos Panes uma atengao maior aos dais f atom que
tinha acabado de elucidar, agradeceu; a seguir, pda ordem, usou a palavra o Sr.
Angelo Roberto Torres que cumprimentou a todos os presentes, o Padre Milton
Modesto, onde mandou um forte abrago para ele e que Deus o abengoasse
sempre, parabenizou por estar a frente da Par6quia de Santa Maria, e falou da
Par6quia Sagrado Coragao de Jesus que tamb6m recebeu a visita, naquela
semana, do Bispo Dom Gonzaga, da cidade de Amparo da Diocese, agradeceu
e mandou um abrago a todos e today as Par6quias: Sagrado Coragao de Jesus,
Santa Maria que era a par6quia Mie e, tamb6m a Par6quia Beata Imi Duke; a
seguir disse que ele s6 gostaria de reforgar, thais uma vez, que na semana
anterior falou dos requerimentos, das indicag6es, na questao do projeto do
bairro da Roseira, refbrente ao trinsito de caminh6es; naquela semana, tamb6m,
muitas pessoas procuraram por ele devido a uma fumaga que estava saindo da
JBS, uma fumaga preta, entao, tinha que estar averiguando, porque muitos
estavam reclamando, porque, is vezes, ia no varalde roupa e nio sabiam direito
porque estava vindo, entao, gostaria que aquela Casa tivesse a informagao junta
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aquela Empresa, que ja esLava ha vfrios anon na Cidade; disse que ele viu os
requerimentos dos Colegas a respeito dos 6nibus, o Magrao que esLava pedindo
para aumentar os horfrios de 6nibus do Tanquinho, o Magr5o que fazia parte da
Comiss5o de Transported e gostaria de reforgar que estavam cobrando junto a
empresa e o Secretgrio de Mobilidade Urbana que ficou de passar, porque ja
tinha dado o puzo, passou uns dez dias, quinze dias do puzo onde era para
passar para des o nQmero de passageiros que tinham nos bairros distantes para
elaborar um projeto de passat para aqueles bairros a questao dos micros 6nibus
e fazer um bols5o de passageiros pr6ximo da UPA; disse que era uma obra de
Gusto baixo e com o bilhete Qnico a pessoa poderia estar utilizando daquele
transporte, n5o s6 o Tanquinho homo a Floricultura CaiBpineira, Nossa Senhora
de Lourdes adentrar aquela linha no Bananal tamb6m, ja tiveram ti'6s reunites
marcadas com o Secretfrio de Transports de Campinas para autorizar o 6nibus
do Tanquinho adentrar no Bananal mas, infelizmente, as tr6s foram canceladas
e ele esperava que maid uma vez pudesse atender, porque dependia da
autorizagao dole para o 6nibus daqui estar entrando if e aquilo facilitaria muito,
porque aumentaria a demanda de passageiro e conseguiriam aumentar maid
aquela linha de 6nibus para la e, no bairro do Bom Jardim, Guedes, Floresta
facilitaria muito naquela questao; parabenizou, ainda, o pessoal da
AACORUJA, da Corrida e parabenizou o pessoalda keira notuma; ele lembrou
que uma pessoa ligou para ele, depois ficaram de conversar e acabaram nio
conversando, mas ele conversou com um pessoal que estava na keira de
Holambra tamb6m, mas ficava feliz de estar la, ficava feliz de entrar o proleto
na Casa e que era um prqeto de suma importancia e tinha que ter o apoio da
Cidade para engrandecer, ainda maid, o atendimento ao com6rcio e aos
munfcipes; agradeceu desejando boa noite a todos; a seguir, pda ordem, usou a
palavra a Sra. Cfssia Murer Montagner dizendo que gostaria de reafimlar o
convite do Vereador Fred que, inclusive ela era a Presidents da Comiss5o de
Finangas e Orgamento e ela concordava, sim, com o Vereador, porque quanto
maier a presenga da populagao, mais esclarecidas ficavam as coisas e poderiam
avangar, ela nio labia mas, is vezes, a populagao achava que nio podia
participar, disse aos Vereadores, e vindo na Audi6ncia Publica, as pessoas
poderiam participar, questionar, poderiam dar ideias, entao, ela queria reafirmar
o convite para o dia vinte e sete do nave, is dezoito horan, entao, aquela
Audi6ncia Publica no dia vinte e sete do novo era de sumo importancia, quanto
maid pessoas estivessem presentes mais perfeita ela seria e mais avangariam;
falou, ainda, do events que ida acontecer no dia seguinte que, na verdade, serif
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uma experi6ncia dos alunos da APAE; disse que ha um tempo atrfs os alunos
da APAE visitaram o gabinete do Prefeito, conHlnnou com a Vereadora Inalda e
que aquilo fbi uma coisa muito legal, GIGS ficaram em volta, dialogarain com o
Prefeito, alguns trouxeram reivindicag6es de casa no papelzinho e falaram para
o Prefeito o que estavam precisando no bairro, entao, foi uma experi6ncia de
cidadania muito interessante e, no dia seguinte, fariam aquilo com relagao ao
Poder Legislative, entao, viriam os alunos da APAE, as professoras, a
Equoterapia estava convidada a participar e o Conselho tamb6m mas, o
interessante era que aqueles alunos e coda aquela luta era para a inclusao, todos
os cidadaos, incluindo as pessoas com defici6ncia, pudesseln participar com
voz e tudo na sociedade; entao, aquilo seria uma experi6ncia por ipso que
tiveram aquela ideia, conHimiando com o Vereador Waltinho -- Presidents, em
colocar alguma coisa em votagao que serra aquela mogao no sentido doles
vivenciarem um pouquinho a vida da Camara, entao, at6 quem quisesse estar no
dia, is catorze horan, ela pediu aos colegas Vereadores e sabia que nio era um
horgrio previsto para uma sessao, entao, alguns Vereadores talvez n5o poderiam
estar presented mas, precisava ter um quorum para a votagao, entao, ela pediu
para quem pudesse estar presence is duas horas da tarde daquele dia; e,
emendando naquele assunto, a Vereadora disse que no dia vinte e quatro, ds
dezenove horas, teriam profissionais daquela area, viriain alguns pronissionais
da APAE, convidariain profissionais da Equoterapia, onde f adam um debate e,
naquele debate, iriam entrar na discussio da inclusao, a quantas andava, contar
colno aquino estava sends praticado e tudo; entao, ela convidou toda a
populagao para o dia vinte e quatro, is dezenove horas, quem pudesse era para
dar um pulinho la para participar do debate, agradeceu; a seguir, pda ordem,
usou a palavra o Sr. Cristiano Jose Cecon que cumprimentou todos os presentes
e deu os parab6ns ao Vereador Walter Tozzi pda atitude que ele estava fazendo
com as luzes, mostrando a semana que estava sendo representada, porque ele
achava muito importante, daf ele perguntou o que estava acontecendo? Os
Vereadores votaram leis para, por exemplo, ele achava que era do David do
;Autismo", conHimiando com a David, o deli sabre a "Semana de Prevengao do
Cancer", do Walter foram vfrios tamb6m, da "Capoeira", "Corretor de
Im6veis", da Inalda, s6 o que acontecia? Ngo adiantava aquilo ficar no papel,
dado Vereador perguntou se ewes estavam entendendo, ele estava prestando a
atengao que aquilo estava sends pouco divulgado, por exemplo, o que
acontecia, supondo a "Semana do dia do Autismo", is vezes se via tanta
besteira no "facebook", na intemet, se colocasse a "Semana do Autismo", o dia
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do autismo, algumas caracteristicas dos autistas porque o que acontecia? Existia
muito autista de pequena proporgao que a m5e n5o labia que tinha e, is vezes,
sendo colorado e ela lendl poderia se atentar aquela doenga e elam vfrias
outras leis que eram votadas sobre depressao, dia da Educagao Fisica, por
exemplo, dia da Educagao Ffsica poderia influenciar muitos jovens a serem
professores de Educagao Fisica e aquilo n5o estava acontecendo; entao, ele
pediu aos departamentos da Prefeitura que flzessem um apanhado de tudo que
foi votado la e comegassem a tirar do papel e por para serem realizados; disse,
ainda, que, com sinceridade, ele achava que a Prefeitura de Jaguaritina vinha
fazendo um excelente trabalho, ele passou no Jaguariana I para dar uma olhada
no asfalto, ele viu a construg5o da creche, o Porto de Saade, a passarela e tinha
ficado muito contents, o asfaltamento, faltava m6dico, era verdade, f altava
profissionais, mas com o tempo iam conquistando; mas igual... quatrocentos e
vinte milh6es, quatrocentos e quarenta milh6es, ele achava que Jaguariana era
uma Cidade que estava num patamar elevado e que poderia proporcionar aquilo
para a populagao, o que estava acontecendo? Jaguariilna, depois que ele
comegou a trabalhar com o assunto de depressao, estava sends procurado por
muitas pessoas que vinha sofrendo por aquela doenga, Depressao, Crisp de
Panics, Syndrome do Pinico e outras doengas da monte; ele achava que
JaguariQna vinha fazendo um excelente trabaiho na Saade, por6ln, necessitava
de maid profissionais naquela area, urgentemente; infelizmente, sabiam que
JaguariQna era a segundo do Estado de Sio Paulo em casa de Cancer, a parte
deles ja estavam fazendo, o Cancer em Jaguariana era muito rapidamente
diagnosticado, por6m, existiam demandas m6dicas que n5o era da algada de
Jaguari6na e, sim, do Estado de S5o Paulo e estava demorando e des estavam
fazendo aquele clamor ao Govemador para que f'esse feito maid rapids o
atendimento; por6m, 6lnalizando, pediu a Secretaria de SaQde que se atentasse
ao casa das doengas da mente, Depressao, Syndrome do Pfnico a parte
psico16gica, urgentemente, e que, de alguma donna fosse feita uma mudanga
para que aumentasse aqueles profissionais e, tamb6m, em termos de informagao
para que a pessoa soubesse o que ela estava passando porque, is vezes, a pessoa
estava com Depressao, outras doengas da mente e n5o labia e necessitava de
maier informagao, agradeceu e desejou boa noite; a seguir, pda ordem, tomou a
palavra o Sr. David Hilirio Nets que cumprimentou todos os presentes dizendo
que, primeiramente, ida pegar o rancho do nobre colega Cecon que comentou a
respeito dos projetos de leis que aquela Casa discutia, pensava nos proyetos, era
proposto, era aprovado e, infelizmente, era engavetado pelo Executive e des
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nio viam aquilo sendo executado e diversos projetos dele e de outros colegas
tamb6m foi aprovado na Casa e, infelizmente, teriam que entrar com
requerimento questionando e at6 mesmo no Minist6rio PQblico para questionar
aqueles projetos que nio entravam em vigor e, efetivamente, nio funcionava,
ele achava um desrespeito com aquela Casa, com os Vereadores da Cimara
M.unicipal, porque if estavam estudando, buscando, aprimorando e,
infelizmente, aquilo nio era colorado em pratica; quando as coisas boas
aconteciam tinha que elogiar que era a questao da keira notuma, era uma
leivindicagao antiga que os comerciantes locais faziam na Cidade, sabiam que a
questao da rua estava Hlcando muito pequena, a Cidade no hde, a keira existia
ha muitos ands quando a cidade era muito pequena e ela duplicou, triplicou
desde de quando a keira existia e a keira inanteve o mesmo tamanho, entao,
aquino nio estava mais sendo suficiente, sabiam da crime que passava o Pals,
atualmente, as pessoas partindo para a parte do com6rcio, de ser aquele
professional aut6nomo, ele achava que seria uma grande oportunidade de
recurso para conseguir dar um "up" maier na vida dos comerciantes, dos
aut6nomos da Cidade tends aquela oportunidade que, era de grande
importancia, e tinha certeza que terra o apoio daquela Casa, ent5o, iriam elogiar
naquela questao; voltando com um outro assunto, que era muito importante, na
sessgo passada ele at6 comentou, e parabenizou o Minist6rio POblico que abriu
um Inqu6rito Civil por uma den6ncia que, ele fez em margo, da quest5o da malta

de AVCBs nas escolas, creches e, naquele dia, o Minist6rio PQblico, tamb6m,
autuou a Secretaria de SaQde sabre a malta de AVCB nos Postos de Saade, no
Hospital e na UPA; comentou que, atualmente, um comerciante para tirar o
alvaro estava tends que gastar com toda a modificagao do pr6dio, tends que
gastar com extintor ,era o que dizia a legislagao para conseguir o AVCB, sen5o
nio conseguia o alvaro e o municipio nio est&va dandy o exemplo, desde margo
6oi feita aquela denQncia e, infelizmente, o Poder Executive nio tomou
nenhuma medida e judo continuou homo estava, sem AVCB nenhum; foi dito
que uma escola, por exemplo, o Amancio, estavam falando de mil alunos,
tinham com6rcios na cidade, atualmente, que passava uma media de cem
pessoas por dia e teve que corner atrfs do AVCB, a escola, infelizmente, nio
tinha; entao, estavam falando de situag6es muito graves ao ver dole e o
Municipio, antes de cobrar uma provid6ncia do cidadao, do comerciante que
estava tendo diHiculdade todos os dias para trabalhar e conseguir pagan o
aluguel e o funcionario, tinha que dar o exemplo e regularizar a situagao dele,
sabiam que Jaguariana tinha dinheiro e tudo na vida era questao de prefer6ncia,
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entao, era para ter um pouch mais de prefer6ncia na seguranga das criangas e
das pessoas que frequentavam o servigo pablico de SaQde e Educagao da
Cidade, era aquilo que buscavam em Jaguariana, era aquilo que ele tentou fazer
com um requerimento la atria e nio foi ouvido, teve que it at6 o Minist6rio
Pdblico e, no memento, estava sendo aberto um Inqu6rito Civil para o
Municipio tomar uma provid&ncia; entao, era uma vergonha ter que utilizar do
Judicifrio para algo que seria natural estar acontecendo e o Judicifrio terra que
tomar uma provid6ncia, entao, infelizmente, aquino era uma vergonha para a
Cidade, ujna Cidade com uma Receita de quatrocentos e quarenta milh6es de
reals por ano e n5o ter ujn AVCB numa escola, ujn AVCB nunn pasta de saade;
entao, que ficasse homo ligao que o Poder Executive pudesse corner atrfs
daquilo, achava que eJn ama daquilo teria a reuni5o com a Mobilidade Urbana
na pr6xima segunda-keira, dia vinte e tr6s, Hicava o convite a todos naquela
Casa, ds dezenove horan; e disse, ainda, que era a mesma coisa, exigiam do
municipe calgada, muro, mas terrenos pablicos ngo tinham calgamento, nio
tinha calgada e, sequer, alguns lugares tinham asfalto, entao, antes de cobrar de
quem pagava imposto em dia era para fazer a parte coma Municipio; entao,
ficava o recado deli ao Executive e qualquer dOvida estaria a disposigao
naquela Casa, agradeceu desejando boa noite a todos; a seguir, usaria a palavra
a Sra. Inalda Lucio de Barron Santana que a passou; usou a palavra o Sr. Jose
Muniz que cumprimentou todos os presented dizendo que comegaria falando
sabre a keira notuma onde fizeram uma reuniio na semana anterior e o Xanddy
estava la no memento e que ele, Jose Muniz, fez um questionamento a respeito
dos comerciantes, dos feirantes da Cidade, se ida ser feito o convite,
primeiramente, para des, se des ngo estariam de fora, aquela foia d6vida dele
e ja safram falando que era contra o proyeto da keira noturna na Cidade; n5o era
contra, falou que, primeiramente, precisava dar prefer&ncia ao pessoal da
Cidade que pagava os impostos, corria atrfs dos direitos, entao, primeiramente,
era para procurar por CIGS, ele ngo era contra a keira notuma, polo contrario, era
a favor, desde que os comerciantes e feirantes n8o Hlcassem de fora; estavam
discutindo uma leie se passasse e aprovasse, depois de aprovado, s6 Deus labia
o que ida acontecer if na frente; entao, aquela era a dOvida e homo viu que
tinha bastante feirante e comerciante, a maier preocupagao dele era aquino, des
ficarem, os feirantes da cidade, e os feirantes era tudo "nego" de fora, entao, ele
era a favor, talnb6m, do projeto de lei, nio era contra coma sairam falando e
que teria o vote deli de apoio; outra coisa que gostaria de falar era a respeito da
malta de agua, a malta de agua estava terrivel, conHlnnou coin o Magrao,
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precisava fazer uma reuniio para ver o que estava acontecendo, quaid as
provid6ncias estavam sends tomadas, todo Hlnal de semana o telefone nio
parava de tocar, todos os bairros estavam Hlcando sem agra, entao, era
preocupante e ja foi discutido bastante, o Vereador Boz6 ja tinha falado
bastante, bateram bastante na tecla e nada estava sendo feith, medidas nio
estavam sendo tomadas, entao, ida chegar if na frente e flcar sem agua
novamente, entao, teria que ver aquino, ver o que poderia ester fazendo n5o
adiantava s6 vicar esperando recurso de fora e se nio viesse coma ida fazer,
perguntou; entao, estava kia a malta de agua na Cidade e que precisava estar
vendo aquilo; falou ainda sabre a rua Lanzoni, da Escola do Nassif. os pals
levavam os filhos e n5o tinha condig6es maid de parar o carre, moto, as frvores
estavam tomando conta da rua; disse que ele ngo labia o que estava
acontecendo na Secretaria de Meir Ambiente, labia que a empresa perdeu a
licitagao que era o Turuta, parou tudo, os pris; nio aguentava mats ser
procurado por des falando do mesmo assunto, ja fazia mais de m6s aquino, ele
pediu polo amor de Deus para que cortasse a frvore la, contratasse algu6m,
pagasse por fora, sei la, mas que dense um jeito la na rua; serf que ngo
passavaln na rua para ver a situagao de coma estava a rua? Nem a p6 conseguia
dais transitar, que imaginasse de carre, moto, pals todo dia entregando um
filho na escola, exclamou; nio tinha mats jeito, pelo amor de Deus, era o bfsico
aquilo e dava para ser resolvido; entao, ele pediu ao Magrao se desse para fazer
uma reuniio com a SecretAria de Meio Ambiente; naquele inomento, havendo
manifestagao, o Vereador disse que ja tinha feito, estava maravilha era s6
aquino e desejou boa noite a todos; a seguir, pda ordem, pediu a palavra o Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo que, primeiramente, passou a Presid6ncia da
Mesa para a Vice-Presidente, Cfssia Murer Montagner, e, na tribuna, desejou
boa nolte aos Vereadores, Presidente em exercicio na Mesa, Cfssia Mural '
Montagner, aos servidores da Cfmara Municipal e todos que estavam presented
naquela sessgo e os que acompanhavam pdas rede sociais no canalda Cfmara
Municipal; disse que tinha dual colocag6es para fazer, aproveitando que tinha o
m6s de aniversgrio da Cidade, Jaguariana tinha uma hist6ria que foi construida
ao lingo de toda a sua trdet6ria num passado, no presents e la estavam lutando
para defender o futuro dela, naquele sentido, tinham uma M5e Padroeira que os
acompanhava naquela Casa, dentro do Plenfrio da Camara, inclusive por um
projeto de resolugao, que era a Santa Maria, a qual comemorava no dia doze de
setembro, cents e vinte cinco anos daquela Mie Padroeira, canto e vinte e cinco
anos da hist6ria da Par6quia de Santa Maria na cidade de Jaguariana; disse que
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comegaram la atrfs com uma Cidade, que na verdade, era uma Vila, que de
uma Vila virou um Distrito de Paz e, consequentemente, a Par6quia
acompanhava toda a trajet6ria da exist&ncia dela; Santa Maria, que embalou
casamentos, que embalou missas, encontros, ve16rios, aonde naqueles cents e
vinte e cinco anos de hist6ria s6 tinha a igreja defronte a Praia Umbelina
Bueno, igreja aquela construida pelo Coronel Amfncio Buena, o fundador da
Cidade e aquela igrqa abrigou diversos Padres, ele fez algumas refer6ncias a
alguns, mas citou o que a geragao deli mais conhecia, colnegando polo querido
Padre Gomes que ficou por muitos anon a frente da Par6quia, defendendo com
muita garza a f6 do povo de Jaguari6na, depois tiveram o coraloso Padre
Verissimo -- C6nego Verissimo, que aludou a construir a Matriz Nova quando
exatamente foram completados os cem anos da Matriz Centenaria, em mil
novecentos e nove e quatro, ele se lembrava de uma passagem naquele
moments, quando estava para se friar a Diocese de Amparo e acompanharam a
visita do ilustre Ntlncio Apost61ico da 6poca nos alicerces da igreja Matriz
Nova, que veil visits-la e visitou todas as cidades da Regiao para depots
aprovar a Diocese de Amparo, ele estava presents, naquele dia, junto com
Padre Verlssimo para receb6-1o, Dom Alfio Rapizzarda e, se nio estivesse
enganado no name do NOncio Apost61ico, para quem nio sabia, NQncio
Apost6]ico era quash o embaixador do Papa no Brasil que representava os
interesses do Vaticano; depois tiveram o Monsenhor Gilberto, antes um
pouco. Padre Carlos nao, Armando Coracin, que foi administrador paroquial
por um periodo, Padre Carlos tamb6m foi Padre naquela Par6quia e da{ depois
o Monsenhor Gilberto que, com o falecimento, veil o Padre Milton que estava
la presents e que acompanhava aquela sessao; parabenizou o trabalho que era
feith, disse ao Padre, naqueles cento e vinte e cinco anon de hist6ria, ele teve o
privi16gio de estar a frente, exatamente, na comemoragao daquela data, mas foi
uma comemoragao nio feita s6 por duas m5os, mas, por toda uma equipe, a
comissio que foi composta, todos que se dedicaram uln pouquinho para fazer a
belissima testa que marcou a hist6ria da Cidade, que registrou, exatamente
naquele livro da hist6ria, a presenga de dada um, com a f3, com o amor, com o
coragao, o coragao de quem acreditava em Santa Maria, com o coragao de
quem acreditava que a lgreja de Santa Maria era importantissima para a Cidade,
em todos os sentidos, era uma manifestagao cultural pda hist6ria dela e,
tamb6m, religiosa, polo povo; parabenizou a todos que compunha e que fizeram
parte daquele processo; aproveitando ainda, no mesmo sentido, no dia dezoito
de setembro, se vivo estivesse o Rtndador Coronal Amfncio Buena, f aria canto
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e cinquenta e novo ands de idade; disse que tudo comegou nas terras da
Fazenda Florian6polis, fazenda aquela que pertencia ao Coronal Amfncio
Buena que, tamb6m construiu a Matriz Centenfria e criou a Vila, a Vila de
January, um proUeto arrojado para a 6poca mas, que se tomou pequeno diante
da imensidgo e pot6ncia que Jaguariana era atualmente; o Coronal estudou na
Franca, mas voltou em virtude da morse do pai dele e veil para Jaguariina para
administrar as terras mas, era um visionirio e enxergou o potential de uma
cidade que fez, atrav6s de uma Vila virar depois, com esforgo de muitos
jaguariunenses, o Distrito de Paz; mais para frente um pouco, nobres e
corajosos cidadios conseguiram emancipar a cidade e transforms-la em
Jaguari6na; ele citou alguns dos names e la nio queria cometer nenhum
equivoco com os demais, mas ida sitar um para referenciar todos aqueles
homens, o av6 do Vereador, Alfredo Chiavegato participou daquele processo
junto com outros valorosos jaguariunenses e daf aprovado ha sessenta e cinco
ands atras, a Emancipagao Politico Administrativa de JaguariOna; se fossem
comparadas as datas, canto e vince e cinco anos da Par6quia com sessenta e
cinco ands, Gaia-se num lapso mas, sessenta e cinco anos da emancipagao que
passou a ser Municipio conhecido no Estado de Sio Paulo e la deixava os
parab6ns a familia do Coronal Amfncio Buena, onde o senhor Marcia Buena,
la presents, representava aquela familia e que ele levasse um caloroso abrago e
o carinho do povo de Jaguariina e a gratidao a familia dole, pda presenga do
Coronal em nossas Terras, e que foi, quem foio precursor para transformar
Jaguariana naquela potente e maravilhosa Cidade que era, uma Cidade que
crescia a dada dia com um potential de futuro f antastico, com um potential
industrial muito grande, porque tinha um gents valorosa e trabalhadora que
homo loma da Bandeira que falava em "fb e trabalho"; parabenizou e agradeceu
a ajuda do amigo Tom Pro6ncio, naquele contato com o senhor Mfrcio para que
pudesse ser feita aquela singela homenagem atrav6s de uma mogao; disse a
todos muito obrigado, desqando boa noite a todos; naquele memento, a
Vereadora CAssia Murer Montagner devolveu a Presid6ncia dos trabalhos ao
Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo. Terminado o Expediente, o Sr
Presidents suspendeu a sessgo por 15 (quinze) minutos, confomle determinava
o Art. 149. Paragrafo Onico, do Regimento Tntemo. No espago dos quinze
minutes foi entregue, simbolicamente, a Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo e totalidade dos nobles Vereadores ao Reverendfssimo Padre Milton
Modesto, da Par6quia Santa Maria, e tamb6m, Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi
de Camargo a Familia do Coronal Amfncio Bueno, na pessoa de seu Binesto,
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Marcia Buena, presente na Casa, naquela nolte. Terminado o puzo concedido,
o Sr. Presidents reabriu a Sess5o detemlinando a feitura da chalnada, onde foi
anotada a presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva,
Alfredo Chiavegato Nero, Angelo Roberto Torres, Cissia Murer Montagner,
Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio Nero, Inalda Lucio de Barron Santana, Jose
Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson
Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo.
Constatado nQmero regimental, o Sr. Presidente deu initio a Ordem do Dia: Em
Segunda Discuss5o foram apreciados: 1. Projeto de Lei Complementar
016/2019 do Executivo Municipal, que disp6e sobre o 13' salfrio (d6cimo
terceiro) sa16rio aos empregados pablicos, regidos pda Consolidagao das Leis
do Trabalho (CLT) (Quorum de deliberagao: malaria absoluta: Art . 50, $ 1',
lrl, do R.I. cc art. 42 da LOM ). Em discussgo e votagao o Projeto foia mesmo
aprovado por unanimidade de votos. 2. Projeto de Lei 068/2019 da Sra. Inalda
Lucio de Barris Santana, que instituie inclui no calendArio oficial de eventos
do Municipio de Jaguariana, a "Semana Municipal da Prevengao a ViolCncia
Dom6stica", e df outras provid&ncias (Quorum de deliberagao: inaioria simpler:
Art 49, "a" $ 1', do R.I. ). Em discussio e votagao o Projeto, foio mesmo
aprovado por unanimidade de votos. A seguir, em Primeira Discussgo foram
apreciados: 1. Projeto de Lei Complementar 015/2019 do Executivo Municipal,
que substitui os Anexos I e 11, da Lei Complementar Municipal n ' 209/2012
(Regime Juridico tlnico Estatutario) (Quorum de deliberagio: maioria absoluta:
Art . 50, $ 1', ]11, do R.I. cc art. 42 da LOM ). Primeiramente, foi feita a leitura
do Parecer Conjunto das Comiss6es Pennanentes de Constituig5o, Justiga e
Redagao e de Orgamento, Finangas e Contabilidade. A seguir, foi apresentada
dos Srs. Alonso Lopes da Silva, Cfssia Murer Montagner, Alfredo Chiavegato
Nets, Inalda Lucio de Barros Santana e Luiz Carlos de Campos, "Emenda
Substitutiva, substituindo o Anexo I do Projeto de Lei Complementar n '
015/2019, onde consta coma exig6ncia para o cargo de Auditor Fiscal
Tributfrio curses relacionados com a fungal exercida, sendo os curses de
Direito, Administragao de Empresas, Economia, Ci6ncias Contfbeis e Gestio
Publica." Em discussio e votagao a emenda, foia mesma aprovada por
unanimidade de votos. A seguir, em discussgo e votagao, o Projeto de Lei
Complementar 015/2019 do Executive Municipal, que substitui os Anexos I e
11, da Lei Complementar Municipal n ' 209/2012 (Regime Juridico Unico
Estatutario), foia mesmo aprovado por unanimidade de votes. 2. Projeto de Lei
067/2019 do Executivo Municipal, que disp6e sabre a criagao da Feira Notuma
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de Jaguariana e autorizagao para permissao de uso de areas e espagos pablicos
(Quorum de deliberag5o: maioria samples: Art 49, "a" $ 1', do R.I.).
Primeiramente, foi feita a leitura do Parecer Conjunto das Comiss6es
Perinanentes de Constituigao, Justiga e Redagao, de Orgamento, Finangas e
Contabilidade, de Saade, Educagao, Cultura, Assist6ncia Social, Lazer e
Turismo. Pda ordem, pediu a palavra o Sr. David Hilgrio Nero que disse que,
por motive de saide, ele nio p6de participar da reuniio de Comiss6es da
quarta-keira anterior, e ele teve acesso, naquele memento, ao Prqeto de Lei, e
CIGS estavam conversando ali na bancada, juntamente com o Magrao, tamb6m, a
respeito de especificar, fazer uma nova emenda especificando que o
comerciante fosse de Jaguariana, para que des conseguissem resguardar que o
Municipe tivesse elsa oportunidade; disse que tinha conversado no Juridico
para ver se era constitutional ou nao, a princlpio des estavam analisando e,
peso visto, n8o era insconstitucional, mas s6 para vicar uma garantia para os
comerciantes, para as pessoas da cidade mesmo poder fomecer e fazer parte
dessa keira, e disse que nio sabia se poderia suspender por alguns instantes at6
que pudesse analisar la no Juridico; a seguir, pediu a palavra o Sr. Jose Muniz
que disse que foia que des discutiram ali na quarts-keira, confirmou com o
Boz6, e que seria importante; o Sr. Presidents suspendeu a sess8o pelo tempo
necessfrio at6 que se resolvesse a questao juridica para a continuidade da
votagao; decorrido puzo necessfrio para os esclarecimentos, o Sr. Presidents
reabriu a sessao, dando continuidade na discussgo do Prqeto de Lei n '
067/2019, sabre a Feira Notuma; foram apresentadas as seguintes Emendas:
Emenda n ' 01, dos Srs. Alonso Lopes da Silva, Cfssia Murer Montagner,
Alfredo Chiavegato Nato, Inalda Lucio de Barron Santana e Luiz Carlos de
Campos que incluio paragrafo primeiro ao art. 2' do Projeto de Lei n '
067/2019: "Art. 2' (...) $ 1' A keira serf realizada somente uma vez por semana,
em dia previamente determinado, ou em datas festivas ou feriados, sempre
mediante pr6vio avigo da populagao local." Em discuss5o e votagao, foi a
mesma aprovada por unanimidade de votes; o Sr. Presidente suspendeu a
Sessio para autuagao das Einendas pda Secretaria, e feito ipso reabriu a sess5o;
Emenda n ' 02 dos Srs. Alonso Lopes da Silva, Cissia Murer Montagner,
Alfredo Chiavegato Nato, Inalda Lucio de Barros Santana e Luiz Carlos de
Campos modiflcando o art. 4' do Projeto de Lean 067/2019: "Art. 4. Esta lei
entrarf em vigor na data da sua publicagao e teri puzo e vig6ncia de 01 (um)
ano." Em discussio e votag5o, foia mesma aprovada por unanimidade de
votos. Emenda n ' 03, dos Srs. Rodrigo da Silva Blanco, Luiz Carlos de
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Campos, David Hilfrio Nets, Alfredo Chiavegato Nato, Angelo Roberto
Torres, Jose Muniz, Alonso Lopes da Silva, Cfssia Murer Montagner, Inalda
Lucio de Barros Santana, Romilson Nascimento Silva, Cristiano Jose Cecon,
Tats Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo, que modifica o art. I '
do Prcjeto de Lei n ' 067/2019: "Art. I ' Fifa criada a Feira Notuma de
Jaguariana, denominda de "Feira dos Lagos", visando a promogao
gastron6mica, cultural, de lazer, turistica, de convivio, de trabalho e ronda de
Jaguariana e das Cidades que colnpi5em o Circuito das Aguas Paulista e a
Regiao Metropolitana de Campinas." Em discussio e votagao, foia mesma
aprovada por unanimidade de votos; a seguir, pediu a palavra o Sr. Alfredo
Chiavegato Nets solicitando ao Presidente a possibilidade de suspender a
sessio para elaboragao da emenda proposta pele Vereador David no initio da
discussio do projeto; o Sr. Presidente, atendendo a solicitagao do Vereador
Alfredo Chiavegato Nero, suspendeu a sessio para a elaboragao da emenda
solicitada. Decorrido puzo necessario, o Sr. Presidente reabrindo a Sessao, foi
apresentada a Emenda n ' 04 dos Srs. David Hilfrio Nets, Albedo Chiavegato
Neto, Luiz Carlos de Campos, Angelo Roberto Torres, Jose Muniz, Alonso
Lopes da Silva, Cfssia Murer Montagner, Inalda Lucio de Barron Santana,
Romilson Nascimento Silva, Rodrigo da Silva Blanco, Cristiano Jose Cecon,
Tais Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo, que modifica o art. 2'
do Projeto de Lei n ' 067/2019: "Art. 2' A Feira Notuma, denominada "Feira
dos Lagos", sera realizada em areas e espagos pablicos municipais, mediante
permissao de uso somente aos moradores da cidade de Jaguariana,
comprovados com Cardio Cidadao; publicagao de chamamento aos interessados
e pagamento de prego pablico." Em discussao, pediu a palavra o Sr. Jose Muniz
que cumprimentou a todos novamente, e pediu perdao, desculpas ao seu amigo
Vereador Xanddy, e que ele tinha se expressado errado, confirmou com o
Xanddy, e que n5o quid dizer que ele que saiu falando que ele, Munoz, era
contra o proleto, pediu desculpas, pediu perdao, e que aquela discuss5o ali,
ficava feliz com a Emenda, a discussgo maior foi pensando nos comerciantes de
Jaguariana mesmo, foi onde des mats bateram, conflrmou com o Boz6, que a
preocupagao deles era com os comerciantes, os feirantes de Jaguariana para nio
ficarem de fora, e que com aquela elnenda, agora, ele Hicava tranquilo em votar
no proleto, e tinha seu voto; desejou boa nolte a todos; a seguir, pediu a palavra
o Sr. Alonso Lopes da Silva que disse que aquela discussao, na verdade, de ser
pessoas de Jaguariana para participar da keira, des tinham discutido na reuni5o
de Comissao, e, naquele momento, des acharam que ngo tinha necessidade de
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emenda porque, se ele nio se enganava, no artigo terceiro falava da questao da
regulamentagao da lei, ela ida ser regulamentada peso Prefeito e, na
regulamentagao, des falaram que poderia muito bem ser apresentado isso na
regulamentagao, e que por ipso que des n8o viram nenhum problema, mas os
nobles Vereadores acharam que era juste isso, colocar na lei elsa questao das
pessoas que moravam na cidade, e que era s6 esclarecer ipso; a seguir, pediu a
palavra o Sr. David Hilfrio Neto dizendo que achava que tinha fido bem
explanado pelo Vereador Silva, e que era importante ressaltar que a Casa tinha
compromisso com o morador de Jaguariana, com a sua populagao, e fair dali,
naquele dia, com aquela certeza de que quem ida trabalhar nessa keira Cram
moradores locais, isso para des dada muita tranquilidade e certeza de que syria
bem efetuada, nio que nio seria, e que poderia ser regulamentado dessa forma,
mas era importante estar na lei, porque estar na lei tinha que ser cumprido, e
que a Casa deixava aquele compromisso com a populagao, com o comerciante
local, e que ficava muito feliz de todos os nobres Colegas Vereadores
assinarem e tamb6m enxergarem aquela importancia; a seguir, pediu a palavra a
Sra. Inalda Lucio de Barris Santana que disse que tamb6m ficava feliz com a
emenda e saber que a oportunidade estava para os moradores de Jaguariana, e
que flcava nluito feliz porque, is vezes, era muita reclamagao que quem tinha
oportunidade era o povo de fora e que, agora, nao, des iam votar na certeza,
que a oportunidade estava para os moradores de Jaguariana; a seguir, pediu a
palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Nets que disse de enaltecer o proUeto e ali
justiflcar o seu vote favor6vel, tamb6m favorfvel aquela emenda, e disse que
nada justificava des criarem maid uma keira, podiam dizer assim, se nio fosse
para beneficiar quem era da cidade, e sen5o para que des iriam fazer isso,
perguntou; tinham que valorizar os comerciantes locais, principalmente, os

6eirantes locais, bois des participavam das dificuldades deles do dia a dia, ainda
mais usando um espago que era maravilhoso, que era o Parque dos Lagos, um
espago pablico, fechado, as pessoas que iam estar la dentro iriam estar bem, e
foi comentado que ida ser na rua, e ele disse que iriam estar bem, pois tinha
toda a parte da infraestrutura que podia acondicionar as pessoas que iriam
procurar o local, e que nada maid do que valorizar, realmente, essas pessoas que
elam de Jaguariana e precisavam disso para poderem, ainda, sobreviver; disse
que nio justi$1caria friar uma keira para atender is pessoas de fora, e que era
16gico que determinadas areas podia ser que ndo tivessem dali as pessoas que
faziam esse servigo, mas ai sim poderiam abrir uma brecha e trazer algumas
pessoas de fora, e diante de manifestagao no Plenfrio, disse que era necessfrio
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friar mecanismos e oportunidades para as pessoas ingressarem na keira e,
realmente, ali tirarem o seu sustento, e que achava que est&va mats do que
justificado; a seguir, pediu a palavra o Sr. Angelo Roberto Torres que disse ao
Sr. Presidents, que ele gostaria, homo o Fred tinha bem ditz ali, enaltecia
aquele prqeto, e que ficava maid confiante, naquele memento, com a
valorizagao daquele projeto para os moradores da cidade, para os produtores da
cidade, e que valia lembrar, e que ele nio se lembrava da 6poca, se foi no ano
passado ou no retrasado, e que des criaram o SIM, que era o Servigo de
Inspegao Municipal, sabre os produtores do Municipio, e que nada mats justo
do que des valorizarem os produtores, porque coma ele sempre dizia, nio
existia aquino que a terra nio dava, e que viam a{, pequenos produtores,
pequenos sitiantes que tinham o seu com6rcio, e que tinham ali no meir doles,
uma pessoa que fazia jus, o sobrenome dele era "Alsace", e o dia que ele Ihe
falou que tinha treze mil p6s de alsace, em quatro ou cinco estufas, e ele o
parabenizou, porque chegava uma 6poca em que ele ia no mercado, o alsace
estava quash cinco reals o p6, e que se via que, numa area pequena, estava la
produzindo, uma verdura saudfvel, que estava no pratt de dada dia, das casas,
das familias, e que, era salutar; disse que o pessoal da regiao ali do Guedes,
pr6ximo do Ana Helena, o pessoal dos Macedo, dos Suate, dos Spares, e que
aquele pessoaltinha pimentao e outros produtos, e que se des fossem justiHjcar
ali tinha, mas que ele queria maid uma vez enaltecer aquele projeto, e coma o
Magrao tinha colorado ali, era banana, porque se nio tivesse alia parte
Culinaria, que ele achava que era maid dificil, como des viam, por exeinplo, na
da Holambra, tinha a Escola das Artes, que des viam, dada pouco estava
formando o pessoal na cozinha, ensinando bold, tinha ano Funds Social, e que
ele achava que dava para fazer um preparagao para os municipes, e com certeza
aquela keira serra dos produtores da cidade, e que n5o ida precisar de ningu6m
de fora, tentar encaixar no projeto e que ele achava que os do Municipio ida
atender ademanda, e mais uma vez reforgava alia seu void favorfvel aquele
prqeto, e maid ainda saber que ficava para os municipes de Jaguari6na;
agradeceu a todos; a seguir, pediu a palavra o Sr. Rodrigo da Silva Blanco que
cumprimentou a todos, em especialao pessoalda fbira que estava ali presence, e
o parabenizou peso empenho, e coma des vinham falando ali, era para absorver
esse pessoalde Jaguari6na, aproveitar a mio de obra, a materia prima, para que
todos da cidade pudessem usufruir disso e saber que isso vinha do territ6rio do
Municipio, da terra dole, e tamb6m homo des vinham falando, e entry outras
considerag6es disse se ngo se tinha o produto "A", isso ja criava uma ideia para
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uma pessoa de Jaguariana, dentro das legalidades, dentro da Vigilancia
Sanitgria fazer o seu produto, e que ida sair uma expectativa e criagao de dada
um, e que isso ajudava, tamb6m, a crescer ordenadamente a keira, porque no
casa, se fosse colocar tudo e todos, e perguntou que dia ida ser o primeiro dia?
Tal dia. E que ida chegar la e vir genre de todo o canto, tr6s vendendo
pamonha, cinco vendendo cachorro quente, e ningu6m ida ganhar dinheiro, e
que dai tinha uma parte, des conseguiriam uma vaga, dentro da legalidade, ]nas
o pl'oduto que a pessoa fazia, ja tinha, dai ida dela querer ou n5o entrar no
proleto, e que ajudava, ainda, a crescer ordenadamente, sem correria e tudo
dente'o dos sous prop6sitos e atendendo aos anseios dos feirantes, que todo
mundi ganhava dinheiro, e que ele era a favor do projeto e da emenda; pediu,
novamente, a palavra o Sr. Angelo Roberto Torres que disse de fazer apenas
maid uma colocagao, e que o Magrao tinha falado uma coisa die ele se
lembrou de uma situagao, e que valia ressaltar que a keira era noturna, e quanto
a flscalizagao, porque ele teve ali naquela semana, doin ou tr6s vierain Ihe
procurar que recolheu a taxa ali na Prefeitura para vender no Rodeio, a{ foi la
trabalhar no Rodeio, s6 que chegou meia noite, o fiscal da Prefeitura foi
embora, ai encheu de vendedor ambulante, e queria dizer que o cara que pagou
canto e poucos reais, canto e oitenta reais, uma coisa assim, e que des tinham
que reforgar bem elsa situagao, para que a fiscalizagao acompanhasse e,
realmente, quem era da cidade, que fosse juste, e que valid ressaltar ipso,
porque chegava na hora n&o podia it, porque era fora do horario, n5o se pagava
hora extra, G os produtores ficavam a merge ai, e que era s6 elsa colocagao; a
seguir, pediu a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo que disse que
gostaria de manifestar quanto ao projeto, e que, infelizmente, ele aria, que n5o
chegava a votar nell, mas CIGS tiveram uma discussio ampla ali na quarta-keira,
na reuni5o de Comiss6es, exatamente com essen principios de defender uma
ideia muito boa, que era a Feira Notuma, e que estava dando cerro em algumas
cidades da Regiao que vinham fazendo um bom trabalho, mas tamb6m des
tinham que aprender com os vizinhos que, is vezes, faziam a keira, com as
di6iculdades que des estavam passando e evitarem ali, e que uma degas era
exatamente essa, a oportunidade de vicar dentro do Municipio, o produtor do
Municipio, para quem fazia e trabalhava com o seu produto ali na terra, e ter,
exatamente, o seu espago para expor e vendor; disse que isso, sim, era poder
promover o empreendedorismo, e que sabiam do esforgo, do trabalho que a
Associag5o Comercial vinha fazendo no hoje para criar curses, maneiras,
mecanismos, de dar essay oportunidades para se ser um empreendedor, sabiam
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do esforgo da Secretaria de Desenvolvimento Econ6mico, junta a dodo o
com6rcio, as indOstrias do Municipio; perguntou se sabiam o que era isso, fazed
a keira? Disse que era distribuir riquezas, distribuir direitos, para que se
pudesse, sim, nests mercado, ter a oportunidade de sustentar a sua familia, de
usar de sua qualidade de trabalho para poder enaltecer o noms da cidade para a
Regiao toda, tomas-se uma refer&ncia; disse que a emenda deles era nesse
sentido; preservando, sim, as pessoas de Jaguariana, preservando, exatamente, a
qualidade delis, e des tinham ali todd os parab6ns doles, porque des sabiam do
quando des se esforgavam para fazer o melhor por des; a seguir, pediu a
palavra o Sr. Romilson Nascimento Silva que cumprimentou a todos, em
especial ao Secretirio de Govemo, Valdir Parisi, ex Presidente da Casa,
conHirinou com o Fred, quatro vezes Vereador, ex colega Vereador, Xanddy,
que se fazia presence; disse ao Sr. Presidents que queria deixar o seu apoio ao
prqeto, e que estava feliz em aprova-lo de maneira que estava privilegiando,
dandy prioridade ao morador de Jaguariana, que erajusto e homo ja asta sabido
por todos, o Magrao destacou e outros Vereadores, confirmou com o Magrao,
momento em que atravessava o Pals, nio diferente no Municipio, que era a
questao do desemprego, e que era uma maneira de estar fomentando o com6rcio
locale 4udando aquelas pessoas; disse de adiantar ao pessoal da keira, falou ao
Presidents, que des estavam tentando a expansao da keira central, aquela keira
de sabado, e que estariam montando uma comissio de tr6s membros para estar
vendo a melhor maneira e aumentar aquela keira, ngo sabia se era um ele(L) at6
a Foto Tropical ali, e que dava para acomodar mais pessoas; disse que,
diariamente, mais pessoas procuravam, tinham vontade de estar se instalando
na keira centrale nio tinha maid espago ali; disse que conversou com o Prefeito,
tinha o aval do Prefeito, junta com o Secrete'io de Governs, Valdir Parisi, e
que iriam estar montando essa comissio para CIGS expandirem a Feira Central, e
que tinha certeza que teriam maid interessados, e iriam estar podendo, num
memento oportuno, estar participando daquela keira, disse ao Presidente, e que
seria feito o chamamento no momento oportuno, para que todos fossem
ingressar; disse que estava desde o comego do ano tentando isso, e que tinha
certeza que dada certo porque o intuito e objetivo deli era proporcionar ipso ao
morador de JaguariOna; adiantou seu vote favorivel com ]buita felicidade para
aquele projeto; agradeceu, desdando boa noite a todos. A seguir, em votagao a
Emenda n ' 04, dos Srs. David Hilfrio Nets, Alfredo Chiavegato Nets, Luiz
Carlos de Campos, Angelo Roberto Torres, Jose Muniz, Alonso Lopes da
Silva, Cfssia Murer Montagner, Inalda Lucio de Barris Santana, Romilson
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Nascimento Silva, Rodrigo da Silva Blanco, Cristiano Jose Cecon, Tats
Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo, que modiHica o art. 2' do
Projeto de Lei n ' 067/2019, foia mesma aprovada por unanimidade de votos. A
seguir, em discussio o Projeto de Lei 067/2019 do Executive Municipal, que
disp6e sobre a criagao da Feira Notuma de Jaguari6na e autorizagao para
permissao de uso de areas e espagos pablicos, pediu a palavra o Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo dizendo que tinha se esquecido de fazer uma mengao
anterior e que ele gostaria de parabenizar o Prefeito Gustavo Reis e toda a sua
equipe pda iniciativa de apresentar aquele projeto, colocando Jaguariana num
circuito turistico das feiras e que tinha certeza que seria muito bem acolhida
pda Comunidade, pda populagao, e que ao Prefeito Gustavo Reis deu deus
parab6ns polo seu proUeto; a seguir, pediu a palavra o Sr. Alonso Lopes da Silva
que cumprimentou a todos, dizendo que, na verdade, ele queria fazed uma
discuss8o ali, e que des ja vinham conversando sabre ipso, e que achava que
estava todd mundi acompanhando a situagao econ6inica do Pals, e que sabia
que o Govemo estava fazendo de tudo para des salrem daquela crisp, e des,
tamb6m, do Municipio, tinham que ter iniciativas que viessem de encontro com
a questao da geragao de ronda, que viesse de encontro com o emprego das
pessoas, e naquela Casa ele ida destacar dois projetos que ele apresentou, que
era a quest5o dos taxis, e que ele apresentou um proUeto ali para todas as
festividades na cidade, coma exemplo o Rodeio, ter um servigo de taxi onde
pudesse proporcionar emprego, proporcionar ronda aos taxistas de JaguariQna,
outra iniciativa, tamb6m, foia questao do elnprego, e como todo mundi labia,
algumas empresas de Jaguariana trabalhavam com ag6ncias de empregos, e
essas ag6ncias de empregos nio estavam localizadas no Municipio, e a maioria
dessas empresas acabavam passando a vagas diretamente para tais ag6ncias,
que anunciavam as vagas fora do Municipio, que a side dessas agancias de
empregos n8o eram do Municipio, e que dais vagas primeiro, por exemplo, o
pessoal de Campinas ficava sabendo, para depois des tentarem pegar algumas
vagas, e que des aprovaram um prqeto de lei, onde tais empresas tinham que
anunciar as vagas ]f no PAT, e que era uln jeito tamb6m doles estarem
buscando empt'ego para a populagao de Jaguari6na; disse que aquele projeto,
tamb6m, tinha a ver com a questao delis buscarem, na cidade, a questao da
ronda, a quest5o, tamb6m, da geragao tamb6m, de empregos para a dente de
Jaguariana; e que era isso, s6 destacar; a seguir, pediu a palavra o Sr. Alfredo
Chiavegato Nero que cumprimentou a todos, novamente, e que ele s6 gostaria
de, 16gico que o proUeto teria seu voto f avoravel, e que cle s6 gostaria de tecer
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alguns comentarios, e tal-nb6m tentar entender, porque ele nio labia e at6,
entao, por que precisava da lei para se friar uma keira? Se pemiissao de uso do
espago pablico era dado pelo Prefbito atrav6s de Decreto, e que ele ngo se
lembrava que a Feita de Artes tinha lei ou que a keira ali na praia precisava de
lei, e que ele nio sabia porqu6, mas estava querendo entender, tamb6m; disse
que se existia a possibilidade, com o efeito da Lei, onde ja foi ventilada a
questao do chamamento pQblico, e a partir do momento que se tinha uma lei de
chamamento pablico, que foi questionado die indagaram a questao de se ser
constitutional ou inconstitucional, se poderia privilegiar s6 quem era de
JaguariOna ou nao, porque o espago pablico o Prefeito dava para quem ele
queria, atrav6s de Decreto, e que se se criava uma lei com chamamento pablico,
ai, realmente, Hlcava uma lei onde todos tinham que participar atrav6s de um
chamamento piblico, que ele achava que serra muito maid burocrgtico para
resolver o problema da criagao dessa keira, e que a keira poderia estar
funcionando precariamente at6 ela se engajar, mas a lei veil para Casa, e que
ele esperava que, realmente, ela cumprisse o seu papel, e que era importance
elsa fomentagao, ainda maid coma o Silva mesmo disse, que no memento, a
economia do Pals estava voltando a entrar nos trilhos, enHim, estava tentando
encaminhar e ele esperava que com isso viesse a contribuir ainda mais para
essay pessoas que estavam na Casa que participavam das feiras, homo
produtores, homo moradores de Jaguariana, e que ele nio tinha visto ningu6m
de fora ali, e que poderia ser que ele tivesse se enganado, mas as pessoas que
estavam na assembleia ele conhecia; voltou a dizer que n5o serif admissivel
CIGS fazerem um proleto de lei que nio fosse para beneficiar os moradores de
Jaguari6na e voltou a dizer que syria muito mais dimples se as pessoas que
tivessem solicitado o espago junto a Prefeitura para a criagao da keira, n5o
precisassem nem de lei, ele entendia, e que ja podia ester caminhando, e que
parecia que o Xanddy tinha alguma informag5o que talvez ele desconhecesse, e
labia ao Presidents liberar depois para ele dar um roque; voltou a dizer que a
questao do chamalnento p6blico que foi questionado com relagao a
apontamentos por parte do Tribunal de Contas e que se isso foi um
apontamento dizendo que existia ulna irregularidade nas Contas, o Tribunalnio
falava se a conga estava certa ou nao, ele s6 sugestionava, e quem aprovava as
contas Cram os Vereadores, e se isso fosse o motivo das contas serem
irregulares, labia a des, realmente, aprovar, porque foram des que fizeram
ipso, des, representantes do povo que quiseram que a keira fosse
exclusivamente para Jaguariana, n5o era ipso, perguntou; disse que se isso fosse
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um apontamento, labia a des rejeitarem esse apontalnento por parte do
Tribunal, mas achava que des nio iriam perder tempo com ipso dai, pensava
ele; disse que estavam ali suas considerag6es, parabenizou polo projeto, ]nas
voltou a dizer que podia ja estar tocando ipso af para frente, caminhando com
aquele projeto porque era ben6fico, realmente, mas n5o precisava nem de lei,
era s6 por o neg6cio para funcionar; muito agradeceu; a seguir, tomou a palavra
o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo dizendo de completar as colocag6es do
Vereador Fred e at6 ali no Parecer que foi emitido na Casa, o artigo canto e
vinte e seis da Lei Organica, que af pedia que as autorizag6es e ida tomar a
liberdade de 16-1o, novaibente: "Art. 126 - O uso de bens municipais, por
terceiros, s6 podera ser feito mediante concessao, permissao a titulo precfrio e
por tempo determinado, conforlne o interesse pablico o exigir sempre com
autorizagao legislativa." Disse que ele entendia que ajustificativa da lei vir para
a Casa, era exatamente para atender os princfpios da Lei Organica do
Municipio e estar sends aprovado, mas concordava com as colocag6es do
Vereador no que dizia respeito de o quando antes colocassem isso em prgtica e
que ipso era dar oportunidade mesmo para as pessoas do Municipio, dar
oportunidade de ronda, num momento de crime difTcil coma des viviam, e homo
ja tinha fido dito die ele ngo ida repetir tudo de novo, mas ele entendia, sim,
que a necessidade da autorizagao se f azia em virtude da Lei Organica, e que
agora outras considerag6es com relagao a Tribunal de Costas, ou outras
situag6es, ngo era do seu conhecimento, mas que ida buscar maid informag6es,
e se isso fosse, des procurariam coma legisladores que Cram, fiscalizar e
acompanhar de perto tudo isso; pediu, novamente, a palavra o Sr. Alfredo
Chiavegato Nato que disse que achava que aquele artigo da Lei Organica
condizia com a questao de concess5o de servigos pablicos, e que achava que era
mais relacionado a permissao para empresas de 6nibus, empresa de
telecomunicag6es, enfim, concessio de gas, porque, ida tentar ser o maid clara,
o feirante tinha a concessio dole por decreto, talvez uma permissao que era
dada atrav6s de uma taxa que ele pagava para poder exercer o seu espago na
keira local, e que ele pensava dessa forma, e que isso era um ato discricionirio
do Prefeito, ele que tinha, homo o ambulance e que era dessa forma que ele
entendia; disse que a Prefeitura criou a estrutura atrav6s da Secretaria, a
estrutura da keira, e la ela permitia quem ingressasse na keira aquele que foi la
solicitar, e que se ela achasse que, realmente, contribuisse para o
enriquecimento da keira; disse que no seu entender ele acreditava que, e ele
labia que o artigo da Lei Organica falava isso, mas ele achava que era alba ngo
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especiHlcamente para o comerciante; deu outro exemplo e que des tinham ali
vfrios comerciantes que usavam um espago pOblico, as calgadas, mais
literalmente calgadas e mas, para desempenhar sua atividade de vander um
lanche, vendor um milho, vendor qualquer outra atividade, que des sabiam que
n5o precisava de lei, era s6 fazer uma pennissao por parte do poder pablico, e
que era 16gico que tinha todd um regramento, mas estava embasado, tamb6m.
nio deixava de ter e que estava falando por causa da questao do chamamento,
era sua Qnica preocupagao, se ipso poderia ser... e coma CIGS alteraram o artigo
da lei, poderia ser que, no amanhg ou depois, viesse a prqudicar o "comput" da
lei, e que era ipso que ele estava querendo deixar clara, porque no seu entender
nio precisaria de lei, mas labia af ao doutor e, principalmente, ao nobre Colega
Waltinho, que conhecia da legislagao muiLO mais do que ele, realmente, depots
discutir meios dole poder ter os objetivos do intuito disco, realmente,
sobrestados sobre todas as quest6es judiciais; a seguir, pediu a palavra o Sr.
Rodrigo da Silva Blanco que cumprimentou a todos mais uma vez, dizendo ao
Fred que nio labia se ele tinha entendido, mas na parte do Prefeito, ele ja podia
fazer por decreto liberando o pessoaltrabalhar, e que achava que, na realidade,
se des tivessem dado essa ideia, poderia ter feito ipso, mas ele achava que para
a populagao, para os feiranLes, uma keira na cidade ficaria bem maid seguro para
des, porque ele podia dar o decreto e no outro dia tirar, e fez outras colocag6es,
e com aquela parte o pessoal flcaria bem mats seguro, tinha lei para ipso, e
achava que des dariam mais seguranga para des; o Sr. Alf'edo Chiavegato
Nets pediu um aparte dizendo que, is vezes, se criava uma situagao para friar
garantias, e se acabava brando, e o Sr. Rodrigo completou. dizendo
burocratizando mats, e que ele achava que tinha muitos pensamentos, mas ele
achava que tudo o que estava sends feito era vflido, e tinha que it para a
votagao, e pediu s6 para dizerem que dia ida inaugurar para des irem [a;
dispensou um abrago a todos; a seguir,em votagao o Projeto de Lei 067/2019 do
Executivo Municipal, que disp6e sobre a criagao da Feira Notuma de
Jaguariana e autorizagao para pemlissao de uso de areas e espagos piblicos, foi
o mesmo aprovado por unanimidade de votes. A seguir, o Sr. Presidente 6ez a
leitura do seguinte edital: "Edital de Convocagao n ' 020/2019 - De Sess5o
Extraordinfria: O Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo, Presidents da
Cfmara Municipal de Jaguariana. Estado de Sdo Paulo, no uso das atribuig6es
que Ihe sio conferidas pele $ 2' do Art. 32, da vigente Lei Organica do
Municipio, decide:- Convocar Sess5o Extraordinfria da Cfmara Municipal, em
conformidade com o Requerimento aprovado por unanimidade pda Cflnara
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Municipal, na 21' Sessio Ordinaria, delta data, para o dia 18 de setembro de
2019, ds 14h00, destinada na Ordem do Dia, a apreciagao da seguinte materia
Em Unica Discussio e Votagao: 1. Mogao n ' 087/2019, dos Srs. Cgssia Murer
Montagner, Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Nets, Angelo Roberto
Torres, Cristiano Jose Cecon, David Hilgrio Nato, Inalda Lucio de Barros
Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco,
Romilson Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de
Camargo, de Congratulag6es e Louvor em reconhecimento ao trabalho das
seguintes organizag6es e setores pablicos junto a Pessoa Com Defici6ncia:
Associag5o de Paid e Amigos de Excepcionais (APAE) de Jaguariana; Centro
de Equoterapia de Jaguariana (CEJ); Conselho Municipal da Pessoa com
Defici6ncia (Comped); Secretaria Municipal de Saade; Secretaria Municipal de
Educagao. Para conhecimento, pois dos Senhores Vereadores, 6 expedido o
presence Edital, devidamente registrado e afixado para os ef'eitos legais, e lido
ao final da Ordem do Dia da 21' Sessio Ordiniria. Dado e passado na Cimara
Municipal de Jaguariana, 17 de setembro de 2019. Vereador Walter Luis Tozzi
de Camargo- Presidente. Arquivado na Secretaria e afixado, na meslna data, no
Quadro de Avisos da Portaria da Cfmara Municipal. Alzira Eleani de Campos
Souza Venturing- Diretora Gerd". Temlinada a Ordem do Dia, o Sr. Presidents

deu initio a Explicag5o Pessoaldos Senhores Vereadores, que se manifestariam
sobre atitudes pessoais assumidas durante a Sessgo ou no exercicio do mandate
(Art. 168, R.I.): pda ordem, pediu a palavra o Sr. Cristiano Jose Cecon que
cumprimentou a todos, novamente, dizendo que gostaria de dar os parabfns a
Prefeitura de Jaguariana pda oportunidade que vinha dandy a regularizagao dos
profissionais aut6nomos da Cidade dando dignidade aqueles trabalhadores e
divisas da cidade, todos eram importantes, os pequenos e os grandes
contribuintes de impostos, falando em grandes contribuintes ele Hicava 6eliz
com a grandiosidade novamente do Rodeio de Jaguariana imaginando o quanto
agregava de impostos o Rodeio de Jaguariana aos cofres da Cidade, ele at6
gostaria de saber aqueles nOmeros futuramente atrav6s de requerimento, ele
gostaria muito de saber os n6meros que imaginava que deveria ser uma boa
arrecadagao para o Municipio; disse que sabendo daquela arrecadag5o para o
Municlpio ele ingressou com um projeto que n8o obteve sucesso, nio tele
legalidade nos principios tributfrios, ele queria direcionar os impostos do
Rodeio para o projeto "Melhor em Casa", proJeto da Secretaria de Sadde que
atendia inais de cem acamados em casa com a compra de cadeiras de rodas,
camps hospitalares, entre outros equipamentos e que foi principio da nio
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afetagao de Receitas, tratava de detemlinagao que imp6e que as Receitas
oriundas da arrecadagao de impostor nio fossem previamente vinculadas a
Despesas especificas a fim de que, estejam livres a destinagao que se mostrasse,
realmente, necessfria em consonfncia com as prioridades pablicas; ele gostaria
que os nobres Vereadores apoiassem nas pr6ximas leis orgamentarias que fosse
possfvel direcionar um daqueles tributos, impostor para os Hms em que o
Municfpio necessitava e que o "Melhor em Casa" seria ulna boa opgao e dandy
dignidade aos mais pobres, is pessoas que maid precisavam, agradeceu
desejando boa nolte; a seguir, pda ordem, pediu a palavra o Sr. Alonso Lopes
da Silva dizendo que, na verdade, ele se inscreveu para falar de uma questao
que tinha se levantado la, da questao que alguns bairros tinham dificuldade de
passar o Correio e dai iam investigando as coisas e descobriam, na verdade,
parecia piada, por exemplo, o Jardim Primavera, depots do Florian6polis estava
com diflculdade, dai ele foi ver a questao do Correio o que tinha acontecido? A
Prefeitura, na verdade, tinha que mandar para o Correio, f'alando se foi feith
uma campanha direcionada para aquele bairro reference ao Correio para que as
pessoas construissem a questao das caixinhas de Correio e, tajbb6m, que
prendessem os maes, porque um dos maiores acidentes que envolvia a questao
dos carteiros Cram as lnordidas dos maes, entao, a Prefeitura que tinha que
conscientizar o uso de focinheira no cachorro, entao, e sobre a caixinha de
Correio tinha que ser conscientizada e a questao, talnb6m, do cao; entao, tudo
aquilo tinha que ser documentado e mandado para o Correio que a Prefeitura
tinha feito aquela campanha direcionada, algulnas coisas ele nio sabia, ngo
labia se era novidade para alguns Vereadores, mas iam descobrindo que tinham
vfrias coisas burocrfticas da questao de mandar para Brasilia, isso ou aquilo,
para regularizar o casa do Correio, entao, era mais uma coisa que se descobria e
tinha que it atrfs para a Prefeitul'a, tamb6Jn, desempenhar aquela questao de
fazer aquelas campanhas direcionadas ipopulagao sobre os servigos do
Correio; a seguir, o Presidente perguntou se havia maid algu6m inscrito, nio
havendo, ele lembrou que haveria reuni3o de Comiss6es no dia seguinte e nio
terra a reuniio do Regiments e a reuniio de Comiss6es syria ds dezoito horan,
naquela Casa, e que estavam todos convidados.Terminada a Explicagao
Pessoal, o Sr. Presidents encerrou a Sessao, convocando a pr6xima Sessgo
Ordinfria para o dia primeiro de outubro de dais mile dezenove, terra-keira,
com initio determinado para as dezoito e trinta horan. Nada maid havendo a
tratar, lavreia presence ata que aida e achada conforme, vai devidainente
assinada.
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Referente a Ata da 21' Sessgo Ordinaria, realizada aos 17 de setembro de 2019.

Vereador w:!Kqi:Mill;rl)dzi de Camargo
reMaenfd

Vereadorf!/eissia Muber Montagner
Vice Presid

Vereador Afolso/IZt;Bg;%a Silva
Primeiro Secretfrio
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\.

Vereador CI'is
begun
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