
C5,mara Municipal de hague!! illi3a:
Estado de Sio Paulo

Ata da Vig6sima Segunda Sessio Ordinfria do terceiro ano da D6cima Sexta
Legislatura da Cfmara Municipal de Jaguariana, realizada em primeiro de
outubro de dais mil e dezenove, is dezoito horas e trinta minutos, na Saba das
Sess6es "Vereador Reynaldo Chiavegato", da Cfmara Municipal, localizada no
Edificio Municipal Dr. Sebastiio Paes de Almeida, desta cidade. Presidente Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo. Vice-Presidente Sra. Cfssia Murer Montagner.
Secret6rios Srs. Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Primeiramente,
fbi feith a Leitura de Texts Biblico, conforme Resolugao n.' 80, de 21 de
fevereiro de 1997, sendo que o Sr. Presidente convidou o Vereador Alonso
Lopes da Silva para proferir o seguinte texto: Eclesifstico Capftulo lO,
versfculos de I a 5 : "Um govemante sfbio educa seu povo e a autoridade de
um homem sensato serf estfvel. Tal o govemante do povo, tats servo sous
ministros; ta] o chafe de uma cidade, tais sous habitantes. Um rei ignorante
arruinarf seu povo, mas as cidades prosperarao pda sensatez dos chefes. O
govemo do mundo este nas maas do Senior: Ele suscitarf na hora certa um
governador adequado para ele. O sucesso do homem este nas mios do Senhor,
que investirf o magistrado em sua autoridade." A seguir, o Sr. Presidente
determinou a feitura da chamada, onde foi anotada a presenga dos seguintes
Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Nets, Angelo
Roberto Torres, Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio
Nato, Inalda Lucio de Barros Santana, Luiz Carlos de Campos, Rudi'igo da
Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva e Walter Luis Tozzi de Camargo.
Deixou de comparecer o Sr. Jose Muniz. Ainda estava ausente na Sessio a
Vereadora Tats Camellini Esteves. Constatando n6mero regimental, o Sr.
Presidents, proferindo as seguintes palavras: "Sob a protegao de Deus iniciamos
os nossos trabalhos", declarou aberta a Sessao, dandy infcio ao Expedience:
Primeiramente, foi colocada em votagao as Atas da Sessio Ordinfria anterior e
da D6cima Segunda Sessio Extraordinaria, de dezoito de setembro de dais mil
e dezenove, as quais foram, uma a uma, aprovadas por unanimidade de votes
polo Plenfrio e assinadas pda Mesa; tamb6m foi assinada a Ata da Sessio
jolene de Entrega da Medalha de M6rito Esportivo, de dezenove de setembro
de dais mi] e dezenove. A seguir, o Sr. Presidente deu inicio a leitura da
Materia Constants do Expediente: pda ordem, o Sr. Angelo Roberto Torres
pediu a palavra apresentando requerimento verbal, baseado no Art. 213, 111 do
Regiments Interno solicitando que fosse dispensada a leltura da materia oriunda
do Executivo Municipal, dos Projetos, dos Requerimentos, das Indicag6es e das
Mog6es dos Senhores Vereadores, e das correspond6ncias de diversos, lendl-se
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apenas as ementas, homo constavam na paula; em discuss8o e votagao, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, do Senhor Prefeito foram
ladas as ementas dos seguintes oficios: I. Oficio DER n ' 0137/2019
encaminhando a Casa Prdeto de Lei que aprova o Plano Regional de Gest8o
Integrada de Residuos I.Jrbanos(PRGIRU), dos Municfpios de Artur Nogueira,
Conchal, Cordeir6polis, Cosm6polis, Engenheiro Coelho, Holambra e
Jaguariana, no fmbito do cons6rcio CONSAB; 2. OfTcio DER n ' 0138/2019
encaminhando a Casa Projeto de Complementar que disp6e sobre prorrogagao
do puzo para adesio ao Programa Especial de Recuperagao Fiscal das
Empresas REFIT Empresas ( Lei Complementar Municipal n ' 337/2019),
depois de lidos, foram os mesmos encaminhados para as Comiss6es
Pemianentes, para parecer; 3. OfTcio SEGOV n ' 00719/2019 dando resposta ao
Requerimento n ' 138/2019, do Sr. Romilson Nascimento Silva, solicitando
informag6es detalhadas a respeito da transpar&ncia, desde Gusto Hinanceiro aos
cofres pablicos, at6 total de pacientes atendidos, com o procedimento adotado
pda atual gestao, no tema "Megamutirao de Atendimento M6dico"; 4. Oficio
SEGOV n ' 00732/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 142/2019, do Sr
Angelo Roberto Torres, solicitando informag6es do motivo de nio ter fido
atendido o pedido da Indicagao n ' 010/2019, sobre recolocagao de placa de
denominagao do Parque Maria Stela Bianco Tones, no bairro Roseira; 5. Oficio
SEGOV n ' 00734/2019 dandy resposta ao Requerilnento n ' 146/2019, do Sr.
Alonso Lopes da Silva, solicitando informag6es sabre a exist6ncia de
Engenheiro de trinsito no quadra de servidores da Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, entre outra questao; 6. Oficio SEGOV n ' 00735/2019
dandy resposta ao Requerimento n ' 143/2019, do Sr. Angelo Roberto Torres,
solicitando informag6es sabre a retirada do trafego de caininh6es na rua
Amoreira (projeto para a retirada, preocupagao do Executivo Municipal pra
resolver o referido problema, entry outra questao); 7. alicia SEGOV n '
00739/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 145/2019, do Sr. David Hilfrio
Nato, solicitando informag6es sobre a previsao da UPA voltar com o
atendimento 24h e o funcionamento do Raio X, ha moses parade; 8. Oficio
SEGOV n ' 00741/2019 acusando o recebimento das Indicag6es n's: 187/2019
do Sr. Jose Muniz e 188/2019 da Sra. Inalda Lucio de Barron Santana; 9. Oflcio
SEGOV n ' 00742/2019 acusando o recebimento do Requerimento n ' 149/2019,
da Sra. Inalda Lucio de Barron Santana, solicitando informag6es sabre o puzo
para a entrega de cart6es de passe escobar para os alunos da AJJA Associagao
Jaguariunense de Jovens Aprendizes; lO. Oficio SEGOV n ' 00743/2019
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acusando o recebimento do Requerimento n ' 150/2019 do Sr. Alonso Lopes da
Silva solicitando a Empresa Brasileira de Correios e Te16grafos
Baum/Jaguariana informar os motivos que justificam a nio entrega de
correspond6ncias pelts Correios no Bairro Reserva da Barra, entry outras
quest6es; ll. Oficio SEGOV n ' 00744/2019 acusando o recebimento do
Requerimento n ' 151/2019 do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando
infomiag6es de quando sera enviado a etta Casa, proJeto de lei de criagao do
Conselho Municipal de Mobilidade Urbane; 12. Oficio SEGOV n ' 00753/2019
dando resposta ao Requerimento n ' 149/2019 da Sra. Inalda Lucio de Barris
Santana solicitando informag6es sobre o puzo para a entrega de cart6es de
passe escolar para os alunos da AJJA Associagao Jaguariunense de Jovens
Aprendizes; 13. Oficio SEGOV n ' 00757/2019 acusando o recebimento do
Requerimento n ' 154/2019 do Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando
infonnag6es da resposta do nio cumprimento da Indicagao n ' 156/2019, onde
solicita que seja feith o aprofundamento atrav6s de escavagao, limpeza e o
desassoreamento do canalde agua pluvialda area verde no baino Zambom; 14
Oflcio SEGOV n ' 00758/2019 acusando o recebimento do Requerimento n '
155/2019 do Sr. Angelo Roberto Torres solicitando infomlag6es de quando serf
feita a iluminagao do trecho da SP-95 do bairro Cruzeiro do Sul at6 o bairro
Roseira de Cima; 15. OfTcio SEGOV n ' 00759/2019 acusando o recebimento
do Requerimento n ' 156/2019 do Sr. Angelo Roberto Torres solicitando
informag6es sobre o motivo da fumaga escura que toda a tardy solta na
Empresa JBS no bairro Roseira de Cima (com c6pia para CETESB
Companhia Ambiental do Estado de Sio Paulo; 16. OfTcio SEGOV n '
00760/2019 acusando o recebimento do Requerimento n ' 158/2019 do Sr.
Cristiano Jose Cecon solicitando informag6es is Estincias Metr6polis Turismo
e Viagao Ltda a redugao de velocidade dos 6nibus que trafegam no bairro Bom
Jardim; 17. Oficio SEGOV n ' 00761/2019 acusando o recebimento do
Requerimento n ' 159/2019 do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando infomlag6es
da capacidade do Municipio de atendimento is demandas de dist6rbios da
mente, homo Depressio, Syndrome do Pinico. etc; 18. OHicio SEGOV n '
00762/2019 acusando o recebimento das Indicag6es n's: 189 e 190/2019 do Sr.
Angelo Roberto Torres e 191/2019 do Sr. Cristiano Jose Cecon; 19. OfTcio
SEGOV n ' 00769/2019 acusando o recebimento do Requerimento n ' 152/2019
da Sra. Cfssia Murer Montagner solicitando a Ernpresa Expresso Metropolis
Transportes e Viagens Ltda, para que possa atender os moradores das
imediag6es da Vila Jorge Zambom com os servigos do transports pablico na
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modalidade interurbano linha Campinas/Jaguariana, vice-versa, em especial
incluindo-se o percurso atual nos trechos dos seguintes logradouros: Avenida
Pacifica Moneda e Rua Pedro Lana. A seguir, dos Senhores Vereadores foram
lidas as ementas das seguintes proposituras: Projetos: 1. De Lei do Sr.
Romilson Nascimento Silva que disp6e sobre a proibigao da utilizagao de
canudos de plfsticos, exceto os biodegradaveis, na forma que especinica e da
outras provid6ncias; 2. De Lei do Sr. Romilson Nascimento Silva que disp6e
sobre a obrigatoriedade da apresentagao da carteira de vacinagao para matricula
de alunos na rede de ensino no Municipio de Jaguariana, e da outras
provid6ncias; 3. De Decreto Legislativo do Sr. Angelo Roberto Torres que
disp6e sobre a concessio de titulo de "Cidadio Jaguariunense", ao Sr. Antonio
Claudio Felisbino Junior, depots de lidos, foram os proUetos encaminhados para
as Comiss6es Permanentes, para parecer; Requerimentos: 1. Do Sr. Luiz
Carlos de Campos solicitando ao Executive Municipal informar a etta Casa de
Leis, em havendo a legalidade, qual a possibilidade de encaminhar a proposta
para que o pagamento da aposentadoria do servidor polo Regime Proprio de
Previd6ncia (JAGUARPREV), deja devido a contar da data do protocolo do
requerimento do interessado, da mesma maneira homo acontece na

aposentadoria concedida polo regime gerd (INSS); 2. Do Sr. Cristiano Jose
Cecon solicitando a Secretaria de Estado da Educagao informag6es se existe
previsao de instalag6es de Escolas com Curses Profissionalizantes para poder
qualiflcar nossos municipes (com c6pia para o Executive Municipal); 3. Do Sr.
Cristiano Jose Cecon solicitando a Ag6ncia Nationale Energia E16trica
ANEEL, fiscalizagao na CPFL Santa Cruz Unidade de Jaguariana, polo
excesso de reclamag6es da populagao nos valores cobrados das contas mensais
de energia e16trica (com c6pia para o Executivo Municipal); 4. Do Sr. Cristiano
Jose Cecon solicitando a CPFL Santa Cruz Unidade de Jaguariana,
inforlnag6es sobre depots de quanto tempo de atraso nas contas de energia 6
acionada a cobranga via Cart6rio (com c6pia para o Execlutivo Municipal); 5
Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao PROCON inforinag6es sabre
quando C cabivelo envio de cobrangas ao Cart6rio de Protesto das contas
mensais de energia e16trica (com c6pia para o Executivo Municipal); 6. Do Sr.
Cristiano Jose Cecon solicitando ao Executivo Municipal infomlag6es de
quanto o Rodeio de Jaguariana reverts de impostor para a cidade, entry outra
questio; 7. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao Executivo Municipal
informag6es se exists desconto da cobranga de energia para alguma hamada
socialda populagao; 8. Dos Srs. Walter Luis Tozzi de Camargo e Alonso Lopes
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da Silva solicitando ao Executive Municipale a Ag6ncia local do
SANTANDER infomtag6es do motive do atendimento junto aos caixas
convencionais da referida ag6ncia ser objeto da obstrugao por parte de alguns
funcionarios, dandy homo opgao os caixas eletr6nicos, mesmo em horfrio de
funcionamento normal, entry outras quest6es; 9. Dos Srs. Walter Luis Tozzi de
Camargo e Alonso Lopes da Silva solicitando ao Executive Municipal
informag6es quanto a revitalizagao da Praia Mogi Mirim. O Sr. Presidente
registrou a presenga da Sra. Tats Camellini Esteves. Indicag6es: 1. Da Sra.
Cfssia Murer Montagner solicitando ao Executive Municipal realizagao de
manutengao da via e da infraestrutura do patrim6nio hist6rico denolninado
Ponte Pedro Abrucez"(Ponte Vennelha), que e conforms especi$ica; 2. Do Sr.

Jose Muniz solicitando ao Executivo Municipaldelnarcagao de solo na Avenida
Vicenzo Granguelli, da Escola Primeira Estagao at6 o Supennercado Inb8os
Marconato; 3. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo
Municipal manutengao dos "playgrounds" dos Parquet e Pragas do Municfpio.
Mog6es: 1. Dos Srs. Angelo Roberto Torres, Alfredo Chiavegato Nero e Luiz
Carlos de Campos de pesar pele passamento do Senhor Caetano de Lima Filho,
ocorrido em ll de setembro corrente, aos 61 argos de idade, na cidade de
Campinas; 2. Da Sra. Cdssia Murer Montagner de congratulag6es e louvor aos
empresarios e produtores idealizadores do Centro de Comercializagao de Flores
Ceaflor, bem homo aos setores envolvidos nos trfmites que possibilitaram a
viabilizagao do projeto, onde iniciou suas atividades no Qltimo dia 24 de
setembro; 3. Da Sra. Cfssia Murer Montagner de congratulag6es e louvor ao
Funds Social de Solidariedade de Jaguariana polo desempenho na organizagao
e frequente disponibilidade de cursor livres e gratuitos de kurta duragao, por
meir de parcerias para capacitar as pessoas no desempenho de atividades que
servem de estimulo ao empreendedorismo e geragao de ronda; 4. Do Sr. Angelo
Roberto Torres de pesar polo passamento do Senior Antonio Ramos Masson,
falecido no dia 23 de setembro corrente, aos 80 ands de idade, nesta Cidade; 5.
Dos Srs. Walter Luis Tozzi de Camargo, Cfssia Murer Montagner, Alonso
Lopes da Silva, Cristiano Jose Cecon, Alfredo Chiavegato Nato, Angelo
Roberto Torres, David Hilfrio Nero, Inalda Lucio de Barron Santana, Jose
Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson
Nascimento Silva e Tais Camellini Esteves de congratulag6es e louvor a todos
os Vereadores que ocuparam a Presid6ncia desta Casa de Leis no decorrer
destes 65 anon de Emancipagao de nosso Municipio; 6. Do Sr. David HilArio
Nato de apoio a inclus5o da Guarda Municipal de Jaguari6na e de today as
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cidades brasileiras, na aposentadoria especialda PEC que modifica o sistejna de
previd6ncia social (apensa Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de
apoio a inclusio na PEC que trata da reforma da Previd6ncia a aposentadoria
especial dos Guardas Municipais); 7. Do Sr. Alfredo Chiavegato Nets de
congratulag6es e louvor a atual Administragao Publica pda inauguragao da
primeira praia a ser inaugurada, no dia 29 de setembro corrente, no Loteamento
Reserva da Barra; 8. Do Sr. Alfredo Chiavegato Nets de repadio a Redo Globe
de Televis5o polo video que vem sendo veiculado nos meios de comunicagao,
intitulado "Meu Corpo, Minhas Regras", que entry outras coisas, ridicularizam
a Encarnagao do Verbo e a M5e de Deus, a Virgem Santissima; 9. Do Sr.
Angelo Roberto Torres de pesar peso passainento do Senhor Carlos Roberto
Miranda. falecido no dia 29 de setembro corrente, aos 68 anon de idade, nesta
Cidade. A seguir, foram ladas as ementas das seguintes correspond6ncias de
Diversos: I. OfTcio n ' 092/2019 da Diretora/Presidents da ASAMAS, dandy
resposta ao Requerimento n ' 141/2019 do Sr. David Hilirio Nato solicitando a
ASAMAS -- Associagao Santa Maria de SaQde informar qual 6 o puzo entry a
triageln e a consulta do Oftalmologista; 2. OfTcio n ' 688/2019 -- Gab-BR do
Deputado Baleia Rossi Lider do MDB, acusando o recebimento da Mogao n '
069/2019 dos Srs. Walter Luis Tozzi de Camargo, Cristiano Jose Cecon, Inalda
Lido de Barris Santana e Rodrigo da Silva Blanco de congratulag6es e Louvor
ao Deputado FederaIBaleia Rossi, pda apresentagao da propositura PEC n ' 45,
que tr&ta da Refonna Tributaria; 3. OfTcio PRES 16689/2019 - TS do
Presidente do Conselho Regional de Corretores de Im6veis, acusando o
recebimento da Mogao n ' 080/2019 do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de
congratulag6es e louvor ao Dia do Corretor de Im6veis, comemorado no dia 27
de agosto do conente ano; 4. Oficio DO/GLI/DPL 1074/2019 do Diretor de
Gestgo Operational da E.M.T.U, dando resposta ao Requerijnento n ' 122/2019
do Sr. Alfredo Chiavegato Nero solicitando para que a tariff cobrada dos
usufrios deste Municipio, moradores da regiao do Condomfnio Ana Helena,
Loteamento Reserva da Barra e Condominio Lago da Barra, sqa tgo somente o
valor de R$ 2,50 e ngo o valor de R$ 4,90 que se revere ao 6nibus da linha
Jaguariana Santo Antonio de Posse; 5. Convite do Arcebispo Metropolitano
de Campinas e Gr5o-Chanceler da PontifTcia Universidade Cat61ica de
Campinas, Sua Exce16ncia Revmo. Dom Jo5o Infcio Muller, e o Reiter, Prof"
Dr. Germano Rigacci Junior, convidando para o Co16quio "A BELEZA E A
DIFiCIL ARTE DE SER JOVEM HOJE", a realizar-se nos dias 7 e 8 de
outubro de 2019, no Audit6rio Carded Agnelo Rossi, Campus T da PUC
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Campinas (conflrmar presenga at6 04 de outubro polo correio eletr6nico
doom.rsvp@puc-campinas.edu.for ou pele telefone (19) 3343-7666); 6. OITcio
n' 2715/2019 do Presidents da Cfmara Municipal de Serra Negra,
encaminhando para conhecimento a Mogao n ' 09/2019 de autoria de todos os
Vereadores daquela Casa de Apelo ao Governador do Estado de S5o Paulo
Joie Dona, para que sejam reavaliados e revistos os valores dos recursos
financeiros do DADETUR -- Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das
EstAncias ligado a Secretaria de Estado de Turismo, que servo repassados ao
Municipio de Serra Negra/SP nos exercicios de 2019/2020; 7. OfTcio n '
3 13 1/2019 do Presidents da Cfmara Municipal de Serra Negra, encaminhando
para conhecimento a Mogao n ' l0/2019 de autoria de todos os Vereadores
daquela Casa de Apelo ao Govemador do Estado de Sio Paulo Joio Dona, is
Secretarial de Estado, 6rgaos e demais setores pablicos competentes, para que
spam urgentemente reavaliados e revistos os crit6rios para determinar a
quantidade de vaginas antirrfbicas para animais de pequeno porte (cues e gatos)
que o Centro de Distribuigao Logistics do Estado de Sio Paulo vem
encaminhando aos municipios e aquela Cidade; 8. Requerimento n ' 1582 de
2019 do Deputado Altair Moraes, parabenizando Jaguariilna pelo aniversfrio de
emancipag5o politico administrativa, comemorado no dia 12 de setembro p.p;
9. Requerimento n ' 1588 de 2019 do Deputado Adalberto Freitas,
parabenizando Jaguariana pele aniversfrio de emancipagao politico
administrativa, comemorado no dia 12 de setelnbro p.p; lO. OF-PRES-CIRC
16832/2019-SGC do Presidents do Conselho Regional de Corretores de
Im6veis, parabenizando Jaguariana pelo aniversfrio de emancipagao politico
administrativa comemorado, no dia 12 de setembro p.p. A seguir, o Sr.
Presidents colocou em votagao as seguintes Proposituras, comunicando que se
houvesse desqo de discussao, deveriam proceder de acordo com o Art.154,
alinea anita, do R.I., alterado pdas Resolug6es n's 63 e 91 pda ordem, o Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo pediu a palavra e apresentou requerimento
verbal, baseado no Art. 243, 1, e $ 3'do Regiments Intemo, solicitando que a
votagao das proposituras acontecesse polo processo simb61ico, onde os que
estivessein de acordo permaneceriam sentados, e os contr6rios se levantariam,
vista o acOmulo de proposituras; em discussgo e votagao o requerimento verbal,
foio mesmo aprovado por unanimidade de votes; a seguir, o Sr. Presidente
colocou em votagao as proposituras, pele processo simb61ico, confonne
preceituava o $ 1' do Artigo 243, comunicando que os Vereadores que fossem
favor6veis perlnanecessem sentados, e os que fossem contririos flcassem em
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p6: 1. Requerimento do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executive
Municipal informal a etta Casa de Leis, em havendo a legalidade, qual a
possibilidade de encaminhar a proposta para que o pagamento da aposentadoria
do servidor pelo Regime Pr6prio de Previd6ncia (JAGUARPREV), sqa devido
a contar da data do protocols do requerimento do interessado, da mesma
maneira homo acontece na aposentadoria concedida polo regime gerd (INGS),
em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votes; 2. Requerimento
do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando a Secretaria de Estado da Educagao
informag6es se exists previsao de instalag6es de Escolas com Curses
ProHlssionalizantes para poder qualificar nossos municipes (com c6pia para o
Executivo Municipal), em votagao, foia mesmo aprovado por unanimidade de
votos; 3. Requerilnento do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando a Ag6ncia
Nacional e Energia E16trica ANEEL, fiscalizagao na CPFL Santa Cruz
Unidade de Jaguariana, pelo excesso de reclamag6es da populagao nos valores
cobrados das contas mensais de energia e161rica (com c6pia para o Executivo
Municipal), em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votes; 4.
Requerimento do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando a CPFL Santa Cruz
Unidade de Jaguariana, informag6es sobre depois de quanto tempo de atraso
nas contas de energia 6 acionada a cobranga via Cart6rio (com c6pia para o
Executive Municipal), ejn votag5o, foia mesmo aprovado por unanimidade de
votes; 5. Requerimento do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao PROCON
inforlnag6es sobre quando 6 cabivel o cnvio de cobrangas ao Cart6rio de
Protests das contas mensais de energia e16trica(com c6pia para o Executivo
Municipal), em votagao, foia mesmo aprovado por unanimidade de votes; 6.
Requerimento do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao Executivo Municipal
informag6es de quanto o Rodeio de Jaguariina reverte de impostor para a
cidade, entry outra questao, em votagao, Foia mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 7. Requerimento do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando
ao Executive Municipal informag6es se existe desconto da cobranga de energia
para alguma hamada social da populagao, em votagao, foia mesmo aprovado
por unanimidade de votos; 8. Requerimento dos Srs. Walter Luis Tozzi de
Camargo e Alonso Lopes da Silva solicitando ao Executive Municipale a
Ag6ncia local do SANTANDER informag6es do motive do atendimento junto
aos caixas convencionais da referida ag&ncia ser objeto da obstrugao por parte
de alguns funcionarios, dandy homo opgao os caixas eletr6nicos, mesmo em
horfrio de funcionamento normal, entre outras quest6es, em votagao, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos; 9. Requerimento dos Srs. Walter
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Luis Tozzi de Camargo e Alonso Lopes da Silva solicitando ao Executive
Municipal infomiag6es quanto a revitalizagao da Praia Mori Mirim, em
votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votes; 10. Mogao dos Srs.
Angelo Roberto Torres, Alfredo Chiavegato Nato e Luiz Carlos de Campos de
pesar pele passalnento do Senhor Caetano de Lima Filho, ocorrido em ll de
setelnbro corrente, aos 61 ands de idade, na cidade de Campinas, em votagao,
foia mesma aprovada por unanimidade de votes; 11. Mogao da Sra. Cfssia
Murer Montagner de congratulag6es e louvor aos empresfrios e produtores
idealizadores do Centro de Comercializagao de Flores Ceaflor, bem coma aos
setores envolvidos nos trfmites que possibilitaram a viabilizagao do projeto,
onde iniciou suas atividades no 61timo dia 24 de setembro, em votagao, foi a
mesma aprovada por unanimidade de votes; 12.Mogao da Sra. Cfssia Murer
Montagner de congratulag6es e louvor ao Fundo Social de Solidariedade de
Jaguariana polo desempenho na organizagao e frequente disponibilidade de
curios livres e gratuitos de kurta duragao, por meir de parcerias para capacitar
as pessoas no desempenho de atividades que servem de estimulo ao
empreendedorismo e geragao de ronda, em votagao, foia mesma aprovada por
unanimidade de votos; 13. Mogao do Sr. Angelo Roberto Torres de pesar polo
passalnento do Senhor Antonio Ramos Masson, falecido no dia 23 de setembro
corrente, aos 80 anos de idade, nesta Cidade, em votagao, foia ]nesma
aprovada por unanimidade de votos; 14. Mogao dos Srs. Walter Luis Tozzi de
Camargo, Cissia Murer Montagner, Alonso Lopes da Silva, Cristiano Jose
Cecon, Alfredo Chiavegato Nets, Angelo Roberto Torres, David Hilirio Nets,
Inalda Lucio de Barris Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo
da Silva Blanco, Roinilson Nascimento Silva e Tats Camellini Esteves de
congratulag6es e louvor a todos os Vel'eadores que ocuparam a Presid6ncia
desta Casa de Leis no decorrer destes 65 anon de Emancipagao de nosso
Municipio, em votagao, foia mesma aprovada por unanimidade de votes; 15.
Mogao do Sr. David Hilfrio Neto de apoio a inclusgo da Guarda Municipal de
JaguariQna e de today as cidades brasileiras, na aposentadoria especial da PEC
que modifica o sistema de previd6ncia social(apensa Mogao do Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo de apoio a inclusio na PEC que trata da reforma da
Previd6ncia a aposentadoria especial dos Guardas Municipais), em votagao, foi
a ]nesma aprovada por unanimidade de votos; 16. Mogao do Sr. Alfredo
Chiavegato Neto de congratulag6es e louvor a atual Administragao P(tblica pda
inaugurag5o da primeira praia a ser inaugurada, no dia 29 de setembro corrente,
no Loteamento Reserva da Barra, em votagao, foia mesma aprovada por
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unanimidade de votos; 17. Mogao do Sr. Alfredo Chiavegato Nero de repadio a
Redo Globe de Televisio polo video que vem sends veiculado nos meios de
comunicagao, intituiado "Meu Compo, Minhas Regras", que entry outras coisas,
ridicularizam a Encamagao do Verbo e a Mie de Deus, a Virgem Santfssima,
em votagio, foia mesma aprovada por unanimidade de votes; 18. Mogao do Sr.
Angelo Roberto Torres de pesar polo passamento do Senhor Carlos Roberto
Miranda, f alecido no dia 29 de setembro conente, aos 68 ands de idade, nesta
Cidade, em votagao, foia mesma aprovada por unanimidade de votos. A seguir,
o Sr. Presidents deixou livre a palavra aos senhores Vereadores, que quisessem
fazer uso, por leis minutos e cinquenta e cinco segundos, seguindo ordem de
inscrigao em livro, sem apartes confomle $ 3' do Art. 154 do R.I., versando
sabre Tomas Livres: pda ordem, fariam uso da palavra os Srs. Rodrigo da Silva
Blanco, Romilson Nascimento Silva, que a passaram; fez uso da palavra a Sra.
Tais Camellini Esteves que, depois de cumprimentar os presentes, disse que ela
gostaria de falar sabre mobilidade urbana, que a cidade estava crescendo e
parecia que ela estava pequena, eram muitos carlos, muita gents e,
infelizmente, ela vinha presenciando muitos acidentes que poderiam ser por
imprud&ncia de motoristas ou simplesmente por um PARE que nio foi pintado,
entao, ela gostaria de falar if ao Prefeito, ao Secretfrio de Govemo, o Valdir
Parisi, se pudessem reforgar as pinturas, os PARAS, as lombadas; comentou
que tinham dias em que ela ia at6 as vince e duas horas entregando agua e n5o
enxergava algumas lombadas que estavam mal pintadas, e que, no Cruzeiro
mesmo, tinham vfrias lombadas que nio tinha homo enxergar de noite, na
Faculdade, indo para a Faculdade, naquela Avenida, infelizmente, aconteceram
vfrios la, porque a pessoa nio enxergava a lombada, entao, ela gostaria de
pedir, reforgar para que a Mobilidade Urbane tomasse conhecimento daquilo e
pusesse a mio na obra para que pudesse melhorar o trfnsito da cidade, porque
dada dia parecia que tinha muito e muito maid carlos e, infelizmente, ela vinha
presenciando muitos acidentes, entao, ela gostaria de fazer aquele pedido em
Home da populagao de Jaguariana para o Prefeito e para a Secretaria de
Mobilidade Urbana; agradeceu a todos; a seguir, fbz uso da palavra o senhor
Alonso Lopes da Silva que, cumprimentou a todos, destacando a presenga dos
ex Presidentes da Casa e que estava muito bonita a Casa com pessoas
importantes If; falou que naquele dia era o Dia Nacional do Idoso e que crain
feitas vfrias comemorag6es voltadas ao idoso e ele achou muito interessante
uma materia que passou de Jaguarlana, na Globe News, sobre a questao do
idoso e at6 para fazerem uma homenagem ao idoso ele gostaria de reproduzir a

43



'8.WW

Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

materia, que era ]nuito rapida mas ele achava que era conveniente o que ales
assistiam, o que viam em Jaguariana, porque des sabiam que aquela assist6ncia
do idoso era produto da Secretaria de Assist6ncia, do Conselho Municipal do
Idoso, da Secretaria da Saade, ou sega, era toda uma politica integrada que o
objetivo era um s6: a questao do idoso; disse que ele gostaria de reproduzir,
porque ele achava muito banana tomarem conhecimento daquela materia da
Globe News; a partir daquele lnomento o restante do teJnpo de fda do Sr.
Alonso Lopes da Silva foi ocupado na reprodugao do video no telco da Casa,
video este veiculado na Globo News, no quadro "Cidades e Solug6es", que
apresentou materia a respeito do Projeto "Cidade Amiga do Idoso", onde
Jaguariina se incluia; decorrido o tempo de fda do Vereador, o Sr. Presidents
comunicou ao mesmo que seu tempo havia se esgotado, e nio foi possivel
assistir o video at6 o final; o Vereador Alonso Lopes da Silva agradeceu a
todos: em seguida, fez uso da palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Neto, que
cumprimentou a todos, especialmente, a populagao de Jaguariana e aos ex
Vereadores e ex Presidentes da Casa, dizendo que era com muito orgulho que
ales recebiam todos, naquela noite, naquela Casa; parabenizou a iniciativa do
nobre Vereador Walter Tozzi, Presidents da Casa que proporcionou aquela
mogao e de forma singela homenagear os Vereadores da Casa, que de forma
singela contribuiram significativamente para que a cidade, o Distrito de
Jaguariana, com sessenta e cinco anon de emancipagao politico administrativa,
chegasse a ser o que ela era atualmente, e era fruto do trabalho doles; comentou
que ]nuitos la, ele achava que na 6poca quando ingressaram na Casa, nem
salfrios existiam e aqueles que depois os sucederam tamb6m, dignificassem,
ainda maid, os recursos pOblicos, aquela Casa, atualmente, representava junta
ao Orgamento do Municipio also em togo de um ou dais por cents, e ele nio
labia exatamente e o senhor Presidents disse que era um panto dezoito por
cents, e Q senhor Alfredo continuou dizendo que aquilo era fruto de uma
politica austera de gastos pQblicos feito desde os prim6rdios da Administragao
e ele estava vendo la e ia tentar nomear todos if, o Vice Prefeito e sempre
Vereador La6rcio Jose Gothardo, o Mauricinho que foi Presidents, o pai dole,
senhor Antonio Maurizio que foi Presidente da Casa por tr6s mandatos, o
Valdir Parisi, o Timotinho, companheiro, amigo, que junto com a familia dele
foi representando o pai deli, o senhor Tim6teo; agradeceu a presenga doles; do
colega dole, o Sergio, que estava representando o pai dele, o senhor Emilio
Bergainasco, o Amauri, Presidente da Casa, Vereador; o senhor Plinio Parizio,
a Roselene representando o pai dela, o querido Vereador, que ele tele a honra
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de trabalhar com ele no primeiro mandate deli, o senhor Joio Abobrinha, que
Deus o tivesse; o amigo Adilson Abrucez; agradeceu a ele polo prazer de ter
convivido com ele e tamb6m com ele Presidents da Casa e Vereador, uma
pessoa que aprenderam a respeitar demais, era uma pessoa de uina integridade
impar; pediu desculpas se ele esqueceu de nomear algu6m; disse que ele achava
que ja havia falado do Valdir, e que o Valdir estava naquela casa todos os dias e
que parecia mais um Vereador do que Secretgrio de Govemo, mas enfim,
enalteceu, realmente, os trabalhos delis e se des estavam la, sendo
homenageados naquela noite, era porque des proporcionaram aquilo para
JaguariQna e Jaguariana, o minima que tinha de fazer, era retribuir aquilo para
ales, e para des aquilo era uma satisfagao muito grande tamb6m e para ele, que
era Vereador ha muito tempo, ele teve a oportunidade de trabalhar com muitos
e aqueles momentos Cram especiais naquela Casa, e aquela Casa de Leis era
uina Casa de debates, de conflitos, de diflogos, e quando des tinham alguma
coisa daquela forma de prestar homenagem, para ele era muito gratificante,
entao, ele gostaria de deixar la seus singelos agradecimentos e tatar que se
JaguariQna era ujna cidade, atualmente, reconhecida no Estado e tamb6m no
Pals, era gragas a um pouquinho do suter delis, do trabalho doles, entao, ele
gostaria de poder homenagea-los em sodas as sess6es e, etemamente; lembrou
que, naquele dia, era tamb6m o Dia do Vereador e, coincidentemente, a16m do
Dia do [doso, e]e viu que em dais mi] e sessenta teriam trinta e quatro por canto
da populagao e ele achava que, em dais mile sessenta, ele n8o ida nem estar la
naquela idade do idoso e ele labia que muitos colegas Vereadores estavam na
boa face da vida e ele esperava que Jaguari6na proporcionasse, dada vez mais,
mementos e oportunidades para todas as pessoas que procuravam Jaguari6na
para viver e aquelas pessoas que ele mencionou la, muito agradeceu e que Deus
os abengoassem e que des pudesseln continuar dando as parcelas de
contribuigao deles para a cidade que faltava muito para chegar onde des
sonharam; comentou que para quem a conheciam, para des que foram nascidos
e criados nela, sabiam das dificuldades que nela existiam e sabiam tamb6m dos
ideais daquelas pessoas que, em oitenta e doin, ampliaram os horizontes da
Cidade; deu ujn parab6ns especial ao La6rcio, que ele, realmente, abriu a cidade
para o mundo, entao, ele ficava mais feliz ainda de poder dizer aquino em vida,
porque muitas pessoas eram homenageadas quando ja foram, e des podiam
conviver la no dia a dia com pessoas que, realmente, fizeram da cidade, uma
cidade decantada e ele esperava nela viver o rests da vida dole e morrer por ela,
porque aquilo fazia ele ter o orgulho e o orgulho que ele tinha era gragas
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aquelas pessoas que passaram por aquela Casa e passaram a frente da
Administragao e proporcionaram a des o orgulho de dizer que Gram
jaguariunenses; agradeceu a todos e pediu para que des pudessem selnpre estar
Ihes orientando e indicando melhorias para o Municipio; mais uma vez desejou
boa noite a todos; (naquele molnento houve manifestag5o com aplausos na
assembleia): a seguir, fez uso da palavra o Sr. Angelo Roberto Torres que,
depois de cumprimentar a todos, disse ao Fred que aquelas Cram sfbias palavras
e que ele disse judo e ele brava o chap6u para ele, e era banana quando ia la e
falava com o coragao e ele falou com o coragao, se emocionando e aquilo era
hist6ria da cidade, o parabenizou; agradeceu e parabenizou o Presidents por
aquela homenagem, os companheiros, amigos, ex Vereadores daquela Casa,
alguns delis ele conviveu, com o Adilson, o Valdir Parisi, ele foi Vice
Presidente dole la, participou da Mesa, do Adilson, estava if a filha do Joie
Abobrinha, grande parceiro doles, enHlm, o Sergio, o Amauri, o "Pacotao", o
qual ele se espelhou muito e quando ele era o Presidents la da Roseira, ele os
ajudava muito na Roseira, na construgao da Comunidade de Sio Benedito;
disse que ele aprendeu bem e rapidinho; falou ao La6rcio que ele n8o teve o
prazer de trabalhar com o senhor La6rcio, mas ele trabalhou com o senhor
Maurizio tamb6m, mas coma o Fred disse, que bom des estarem la para
poderem agradecer e parabeniza-los em vida; o senhor Plinio, tamb6m, des
foram parceiros naquela Casa; disse que era gratificante para des e, mais uma
vez, des tinham de agradecer e parabeniza-los e pedir a Deus que dense muita
sahde para des e que des pudessem sempre ester olhando a cidade, olhando
com orgulho, cidade aquela que atrav6s das maas doles, que comandaram, que
conduziam as canetas, com Hirmeza, com seriedade e por isso que a cidade
estava e era o que estava, atualmente; falou que todd o sucesso que tinham,
atualmente, homo bem apresentado o video do Vereador Silva, naquela noite, a
cidade no Globo News falando do idoso, aquilo n5o era um trabalho daquele
moments, n5o era um trabalho das semanas passadas, mas era um trabalho de
longs data, da qual des f aziam parte daquilo, que des ajudaram a construir
aquela hist6ria, ent5o, maid uma vez parabenizou a dada um doles; observou
que a familia do senhor Tim6teo tamb6m estava la, representada polo
Timotinho, e a parabenizou tamb6m; disse, a seguir, que ele gostaria de
agradecer a votagao dos nobres Colegas la, das indicagi5es e requerimentos e
que ele queria deixar registrado la para des comegarem a cobrar, ver coma
estava o andamento sabre a questao de "Operag5o Tapa Buracos" na cidade,
des viam que o tempo estava estavel, tranquilo, mas ja entrou outubro e, logo
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mais novembro, dezembro, chuva dai nio davam conte, entao, syria importante
o Secretfrio de Governs, o Valdir, ver homo estava o processo de licitagao para
CIGS ja irem pensando na "Operagao Tapa Buracos", na Cidade, para estarem
acertando, devido a ]nuitos buracos na cidade, tinham as pinturas para serum
Heitas, as lolnbadas, entao, Crain muitas coisas para estarem preparando para
estarem fazendo; ele acreditava que, na pr6xima semana, iniciariam as obras do
Bom Jardim e era uma luta grdua dos moradores e que fosse para solucionar,
tamb6m, aquele pessoal daquela regiao; aproveitou la o Magrao e o Romilson
que Cram da Comissio de Transported e estariam cobrando a Empresa
Metr6polis, na qual des solicitaram para que fosse passado para des um
planejalnento dos bairros distantes, o nimero de passageiros, para que des
pudessem dar seglnento no proleto doles dos bairros distantes, para estarem
colocando os micro 6nibus para estarem transitando e transportando o nQmero
de passageiros que era pequeno e o Gusto era menor, ele acreditava, que des
conseguiriam alavancar aquilo e minimizar um pouch a questao da malta de
transporte que existia nos bairros distantes, entao, com isso ele acreditava que
iriam conseguir, nio cem por cents, mas des conseguiriam melhorar tamb6m
um pouch aquela questao do transportes dos passageiros; convidou a todos para
participarem da audi6ncia publica, na quinta keira, sobre os taxistas, no qual
dada taxista estava la com um projeto de lei que foi conversado junto ao
Executive em uma reuniao, e a mudanga ida vicar a crit6rio dole e ele esperava
que na quinta keira pudessem resolver aquela questao tamb6m, que era uma
questao que nunca foi mexida naquela parte dos taxistas e ele esperava que
pudessem estar regulamentando, um prqeto de lei que veil do Executive e des
procuravam da melhor maneira possfvel acertar todas aquelas situag6es,
principalmente, a quest5o de transporte em Jaguariana; disse que ele acreditava
que em breve estaria chegando na Casa, ele nio sabia se ja tinha chegado o
projeto sobre as Vans de transported escolares, que ja estavam chegando no
final do ano e tinham de comegar regulamentar aquela parte, para que no
pr6ximo ano comegassem ja empenhados, regularizados; comentou que
estavam criando o "belo do Transporte", aquele belo ida ser, coma tinha em
Campinas, em vfrias cidades grandes tinham os selos de transportes, que dizia
que aquele carlo foi vistoriado, estava com alvaro, estava legalizado para f azer
o transports, entao, aquilo des estavam implantando tamb6m junta na lei que
estava chegando do Executive para des, para estarem podendo fazer aquela
melhoria tamb6m la e aquele era um trabalho da Comissao, ele, o Magrao e o
Romilson e estavam alinhando; disse que tinha s6 maid um recadinho e o Sr.
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Presidents disse que ele tinha mais quinze segundos para falar; o Sr. Angelo
continuou dizendo que, no dia anterior, teve o prazer de participar da reuniio
do Conselho do CPP, Conselho de Pastoral da Par6quia Santa Maria, da qual
ele f'azia parte atrav6s da testa de Sio Sebastiao, e que havia dois meses que ja
estava acontecendo reuniio para a testa e, no ano passado ngo teve, mas que no
ano atua] ida ter a testa, e o Padre Milton Modesto ida escrever uma carta de
agradecimento a homenagem que $1zeram polos canto e vinte e cinco ands da
Par6quia Santa Maria, e ele falou para ele que direcionasse a carta ao senhor
Presidents mas, a carta estaria direcionada a todos des, Vereadores da Camara,
aos funcionfrios e a toda populagao; f alou que ele agradeceu no dia anterior, na
reuniao, aquela homenagem; parabenizou o trabalho doles e ele teve a
oportunidade de falar do projeto de Decreto Legislativo e, na 6poca ,ele, a Mesa
da qual ele fazio parte, o Valdir, do projeto da imagem de Santa Maria e a
leitura do Evangelho, ficou muito feliz e os parabenizou; agradeceu a todos e
desejou mais uma vez uma boa noire; a seguir, fez uso da palavra a Sra. Cfssia
Murer Montagner que cumprimentou a todos, em especial, is funcionfrias da
Casa que ela achava que, historicamente, faziam um trabalho muito bom; disse
que, principalmente, para ela que era uma Vereadora de primeira viagem, de
primeiro mandato, que era uma honda muito grande receber os ex Presidentes
na Casa ou os sous familiares, realmente, era uma honra poder participar de
uma homenagem, de uma hist6ria t5o bonita que aquela Casa, realmente,
construiu; disse que foi falado la, muito bem pelo Vereador Fred, de que se a
cidade era o que ela era, atualmente, foi pda colaboragao de dada um no seu
tempo, na sua hora, polo compromisso que todos tiveram com a cidade;
mandou um abrago para a sua amiga de inf ancia, a Roselene que, if, cheia de
orgulho, estava homenageando o pai dela e os demais f amiliares; lembrou,
tamb6m, que naquela Casa haviam quatro homenageados, o Vereador Fred, o
Vereador Boz6, o Vereador Waltinho e o Vereador Romilson, que tamb6m ja
foram Presidentes ou era Presidents, naquele memento; cumprimentou o senhor
Presidents pda id6ia daquela homenagem; parabenizou a todos; a seguir, fez
uso da palavra o Sr. Cristiano Jose Cecon que, depois de cumprimentar a todos,
disse que era uma alegria ter os ex Presidentes na Casa, naquela noite;
comentou que, mesmo ele sends crianga, ele ouviu muito os nomes delis, por
uma pessoa que nio era muito conhecida, o Pedro Lana, que falava delis, o
tempo em que a politica era menos raivosa do que nos dias atuais, o tempo em
que a politica era maid pura, com menos ganancia do poder, era uma coisa maid
voltada a realizar verdadeiramente pda cidade e, a 6nica coisa que o Av6 dole
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reclamava durante os quatro anos, era que ele tinha queimado a buzina no dia
da coinemoragao, e passavam os quatro amos reclamando, mas nio tinha nada
reclainando de prefeito, reclamando de nada, porque era uma coisa maid pura;
agradeceu ao Mauricinho Hossri, porque quando ele saiu da FEPASA, ele abriu
as portal da Academia para ele comegar homo professor de JIU JITSU e ele
tinha aquela profissao at6 a atualidade e quem Ihe dava as maas, ele jalnais
esquecia, por ipso seu muito obrigado ao Maurizio; disse que, naquela noite,
infelizmente, ele estava la para falar de uma coisa nio muito boa e que o
f olclore em JaguariQna virou realidade, porque em Jaguariana foi criada a
:Galinha dos Ovos de Ours", uma parceira entre a CPFL e Cart6rio de

Protestor, infelizmente; comentou que o pals estava em arise e no lugar de
Organs ajudares a populag5o, nao, des tenninavam de jogar uma pa de calno
lugar do pobre, e inventaram uma parceria la, que passou alguns dias do
vencimento da conta de luz, at6 cinco dias, ap6s cinco dias, ja estava indo
cobranga do cart6rio na casa da pessoas e que foi na casa dole os cinquenta
reals e ele achou que fosse s6 aquino e o Magrao pagou trezentos e tinham
pessoas pagando muito mais; falou que ele viu na Intemet e tinha nota da
CPFL, uma pagina "on line" com o slmbolo da CPFL e o sf mbolo do Cart6rio
de Protestor, era uma parceria bem legal para o povo, a CPFL utilizou de
servigos de Cart6rios de Protestor para cobrar suds contas em atraso, as contas
de energia ja foram pagan, por6m, era necessfrio fazer o cancelamento do
protests, enquanto a pessoa ngo fizesse aquino o name deja continuaria
protestado, aquilo significava que a pessoa poderia ter restrig6es financeiras e
para regularizar de Forma rapida e f aol era para clicar na opgao "quero resolver
agora", e questionou se aquela senhorinha pobre, que pagava sua conta no
sunoco, ela ida ter a capacidade de ligar no celular e clicar no "query resolver"?
E que ja bastava o sofrimento daquela pessoa para conseguir o dinheiro por m6s
para pagar aquelas contas exorbitantes da CPFL, com aquelas tarifas
incompreensiveis, que ningu6m entendia, ningu6m entendia, des explicavam,
contas exorbitantes, cortes repentinos que queimavam os aparelhos dom6sticos
das pessoas e o pior que as pessoas que julgavam se as pessoas iriam ter de
pagar ou nio eram deles, eram des pr6prios que se julgavam e ele nunca viu
aquilo; disse que ele entrou com requerimento para a ANGEL, tudo bein que as
contas de energia estavam carat no pals inteiro, mas que fossem fazer a
fiscalizagao em Jaguariana e falassem que estavam fazendo certo, estavam
cobrando corretamente, mas que fosseln fazer aquela Hlscalizagao; comentou,
por exemplo, que a aposentadoria, o Govemo queria que fizessem a parte dole
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em abrir mio de quem fosse se aposentar, e que des poderiam fazer a parte
doles, mas empresas milionfrias nio iriam fazer a parte delay em ajudar a
populagao naquela hora; disse que as tarifas Cram exorbitantes e que o c6u ficou
escuro, cortavam a energia, e que ele nio entendia e que Cram muitas as
reclamag6es; agradeceu a todos, pediu desculpas por estragar um pouch a testa,
por6m, des nio poderiam se calar e se de la um m6s nio chegasse uma resposta
de qualo motive daquelas cobrangas do cart6rio ele ida acampar na frente do
Cart6rio e poderiam marcar o tempo para a resposta de trinta dias; naquele
momento houve manifestagao com aplausos na assembleia; a seguir, fez uso da
palavra o Sr. David Hilfrio Neto que, cumprimentou todos os presences,
dizendo que aquele era um memento muito nobre daquela Casa, naquele
moments, poder homenagear os ex Presidentes e que des estavam conversando
hf pouco e imaginando aqueles ex Presidente administrando o Municlpio com a
Receita que tinha, atualmente, estavam falando de quatrocentos e quarenta
milh6es de reais e, na 6poca do senhor La6rcio, senhor Plinio, a Receita era
irris6ria, entao, JaguariQna cresceu demais, desenvolveu muito, muitas
empresas e o progresso chegou com tudo aquilo, e a cidade devil tudo aquilo a
des, polo desempenho, a dedicagao, e tinha na Casa o senhor La6rcio, o senhor
Maurizio. pessoas que conseguiram fazer ainda mais por Jaguariana; entao,
JaguariQna s6 tinha de agradecer; disse que os Vereadores jf tinham falado
bastante e foram felizes na colocagao; parabenizou o Fred pda colocagao,
dizendo que ele tinha a certeza de que aquilo s6 ida fortalecendo, ainda maid,
aquela Casa e a hist6ria ampliando a dada dia; parabenizou a todos os
Presidentes e ao Presidents Walter e, em noms dole, cumprimentar todos os
outros; disse que tiveram dual audi6ncias pQblicas na Casa e, que na quarta
keira foia da SaQde e na sexta de finangas no Municipio e de Metal Fiscais e
foram discutir algumas quest6es que ele n5o sabia se todos acompanharam la,
aquela questao da Cooperativa, que des criticaram bastante a vinda da
Cooperativa para o Hospital, para a ASAMAS, e o Hospitalestava dizendo que
estava sendo cumprido um TAC, uma recomendagao do Tribunal de Contas,
dizendo que era contra pessoas juridical, PJ e na quarta keira ele teve coma
perguntar diretamente para os representantes da ASAMAS e muito o
surpreendeu a resposta doles, porque o questionamento que ele fez foi que, na
Oltima semana, ele teve acesso a alguns contratos novos por pessoas juridical
de m6dicos na ASAMAS contrariando todo o posicionamento feith pda
ASAMAS durante o Qltimo m&s, e o representante da ASAMAS disse que, a
partir daquele memento, estavam contratando por PJ, novamente, entao, caiu
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judo por terra aquela colocagao que des falavam que tinha de ser Cooperativa,
que tinham de fazer daquela forma e mostrou que aquela Casa, aquela bancada
do PTB que, inclusive, fez uma aWaD no Minist6rio PQblico, estava coin a Fazio
em contrariar e discordar daquele posicionamento, entao, infelizmente, des n5o
iriam se colocar publicamente, a sessio foi gravada e ele achava que todos
iriam poder ter acesso e foi assumido que des n5o iam maid seguir a norma do
Tribunal de Costas, entao, Hicava la uma questao bem delicada; e uma outra
questao foi sabre o atraso no pagamento de ln6dicos, no momento des negaram
aquele atraso, mas des estavam if com um email que chegou de um m6dico
para des, que foi repassado da ASAMAS, dizendo que estava atrasado sim o
salfrio dos m6dicos e que nio tinha previsao de pagamento; falou que, naquele
dia, ele teve uma informagao muito triste de que uma m6dica do Cruzeiro pediu
afastamento da Cooperativa onde ela trabalhava, por nio estar recebendo em
dia, entao, estavam perdendo profissionais e estavam falando de ujna Receita
de quatrocentos e quarenta milh6es e, infelizmente, os m6dicos da cidade nio
estavam sendo pages em dia; disse que tiveram uma questao que ele queria
agradecer o Vereador Bozo que era uma sumidade na Casa de planilhar os
gaston do Municipio e valia ressaltar que a divida da cidade, atualmente, estava
em sessenta e um milh6es e estavam falando de uma Receita de quatrocentos e
quarenta milh6es e uma divida de sessenta e um milh6es que era dividida entry
Divida Consolidada, a coma deja e Divida Orgamentaria de um do um at6 trinta
e um do otto, foi um gasto de mais de vince e dais milh6es que arrecadaram,
entao, estava sends bem preocupante tudo aquino, comegaram a sentir na pele a
malta d'aqua e ele tinha a certeza de que muitos daqueles senhores estavam na
Presid6ncia daquela Casa quando foi construida grande parte da ETA,
atnpliag:io if atrfs e de muitos ands at6 a atualidade n5a tiveram nenhuma
ampliagao da Estagao de Tratamento de Agua e a populagao estava sentindo
muita malta com aquilo; falou que para terem uma id6ia, a construgao de uma
estagao de tratamento de agua levava em romo de um ano do seu processo
licitat6rio at6 a ef'etividade deja, resumindo se, atualmente, fosse tomada uma
posigao polo Executive de construgao de uma nova estagao de tratalnento de
aqua, a populagao ainda ida passar dais verges passando dificuldades e tendo
de racionar, comentou que se sentiam em uma semana de valor, para que
imaginassem no ings de dezembro, janeiro e fevereiro que o verso chegava
quito mais forte; disse que estavam falando de um valor de tr6s milh6es de
reals para se construir uma ETA e que, nos iltimos doze moses, foram
contratados dezessete comissionados, que s6 des davam um valor de um
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milhio e oitocentos e a populagao passando dificuldades, entao, ele achava que
o que estava faltando era um pouch de crit6rios para saber o que iriam fazer
com o dinheiro p6blico, estava faltando um pouco mats de espelho; lembrou
que o senior La6rcio, o senhor Mauricio que jf administraram a Prefeitura e
deixaram a Prefeitura no azul, conseguiram abrir as portal da cidade com
outros prefeitos, tinha o Tarcisio e outros que passaram por la e conseguiram
abrir as portal da cidade para o crescimento e, infelizmente, o Poder nio estava
sends muito bem administrado e gerido, com uma dlvida que s6 crescia, a
Receita crescia, mas a Divida crescia dada vez maid, e talvez por uma mf
gestao, entao, ele pedia, encarecidamente, ao Executive para que tomasse
algumas provid6ncias imediatas porque ngo dava, uma cidade coma Jaguariana,
com a Receita que tinha, estar com uma divida cojno aquela e atrasar o salfrio
do m6dico que des sabiam que era a base de tudo para conseguirem ter uma
saQde de qualidade, entao, ficava if a indignagao dole e ele pedia
encarecidamente que fossem tomadas as devidas provid6ncias; desejou mais
uma vez boa noire a todos; a seguir, fez uso da palavra a Sra. Inalda Lucio de
Barron Santana que cumprimentou a todos, parabenizando os Presidentes que ja
passaram pda Cfmara e os que estavam na Casa tamb6m, o Fred, o Boz6, o
Romilson, o Waltinho e, em nome do La6rcio, que foi um Prefeito que ela
admirou muito, foi na 6poca, homo ela estava f alando naquele dia, quando
olhando as fotos, disse para a Assessora deja, que a populagao de Jaguariana
estava envelhecendo e ela estava no meir tamb6m, era clara, mas parecia que
tinha fido no dia anterior que ela chegou na cidade e o La6rcio era o Prefeito e
ela o admirava e a todos, e, em nome do La6rcio, ela parabenizava a todos;
parabenizou, tamb6m, o Valdir Parisie disse a ele que ele para des era tudo;
falou que estava feliz, tamb6m, de estarem homenageando o Prefeito La6rcio e
ele poder esta na Casa ouvindo aquela homenagem, aquilo para ela era tudo,
porque era tio diHci] homenagear quem ja se foi, mas o La6rcio estava la e era
uma pessoa que ela tinha um amor muito grande por ele e deixava la os
parab6ns dela; pediu a Deus para que o abengoasse ]nuito, e a todos os que la
estavam; a seguir, fez uso da palavra o Sr. Luiz Carlos de Campos que,
cumprimentou a todos, especiallnente, os ex Presidentes presentes na Casa, os
familiares doles, os do Milo, do Tim6teo que, infelizmente, ja n5o estavam mais
entre CIGS; disse que ele teve a oportunidade de exercer a vereanga com des, era
um prazer que des estavam la com des naquela noite; falou para a Claudia, o
Derli, o Adilson, a filha do senhor Abobrinha, o Amauri, o Valdir, senhor

Maurizio, Mauricinho, senhor Plinio, La6rcio, que ele nio poderia deixar de
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falar, e disse que ele ja estava tamb6m comemorando o dia do idoso e era bom
entrarem naquela melhor idade, homo diziam, em forma, e homo o Fred estava
chegando tamb6m, estava pertinho, igua] aque]as pessoas que estavam ]a;
comentou que o senhor Maurizio era um exemplo de vitalidade, mesmo o
senhor Plinio que at6 outro dia estava jogando futebol, e aquino era exemplo
para muitas pessoas; falou que foi Vereador junta com o Valdir; comentou que
ele queria falar a respeito de alguns requerimentos que ele fez e que ele recebeu
algumas reclamag6es de algumas pessoas, e que Jaguariana tinha, atualmente, o
JAGUARPREV, que era a previdencia do Municfpio, e as pessoas tinham
entrado com a aposentadoria e ela estava demorando para ser analisada entry
quatro e sais meses e a pessoa tinha de vicar na ativa, ela nio poderia parar, ela
tinha de continuar trabalhando, diferentemente do que acontecia no INGS, no
Regime Gerd, que a pessoa protocolava o requerimento e sendo deferido,
mesmo que demorasse oito moses, dez memes, um ano, a pessoa recebia o
retroativo, a partir do memento em que ela fez o requerimento e no
JAGUARPREV n5o estava sends daquela forma, e ele at6 conversou com o
pessoal e des disseram que precisaria da legislagao municipal estar autorizando
e ele achava que seliajusto, se a pessoa precisava flcar na ativa, ela nio poderia
parar de trabalhar, ela ja apresentou toda a documentagao necessa'ia, entao, ele
achava que seria justo que o Prefeito encaminhasse, porque tratava dos
servidores pOblicos, um proUeto de lei de iniciativa exclusiva do Pre$eito
Municipal, do Executive, que encaminhasse para a Casa, para que o pagamento
fosse feito a partir do requerimento do servidor, que syria maid juste, mesmo
que a pessoa trabalhasse leis moses, syria mats juste, ela ida receber a parter do
memento em que ela protocolou e ele at6 conversou com uma advogada e ela
falou que aquino poderia gerar um passivo financeiro para a Previd6ncia
Municipalporque a pessoa, se sentindo prqudicada, ela poderia estar acionando
a .justiga para estar recebendo aquele valor que ela ficou trabalhando e
aguardando a aposentadoria, entao, syria interessante e ele acreditava que syria
legal porque se no INGS era possivel, entao, na Previd&ncia, tamb6m, e syria
interessante encaminhar aquele projeto de lei para a Casa, para que as pessoas
tamb6m tivessejn aquele direito na Previd6ncia; disse que era aquilo que ele
queria dizer; agradeceu a todos e pediu desculpas se ele esqueceu nomes de
alguns Vereadores presences e mais uma vez desejou boa noite a todos; em
seguida, tomou a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo, que
primeiramente, passou a presidQncia dos trabalhos da Mesa para a Vice
Presidents, Vereadora Cfssia Murer Montagner e, na tribuna, cumprimentou a
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todos e disse que era com muita honda e alegria que recebia, na Casa, os ex
Vereadores, ex Presidentes da Casa, naquela noite, quando des lembravam o
Dia do Vereador; comentou que, ele e a equips dole da Camara, discutiam
homo seria lembrando aquele momento, ja que JaguariQna fbz sessenta e cinco
anon de emancipagao politico administrativa e o Poder Legislativo tinha uma
contribuigao enomie para que aquino acontecesse com o sucesso que era
atualmente, para o desenvolvimento da cidade, e dai recorreram is leis que
tinham vigentes no Pals, e daf encontraram a Lei sese mil duzentos G doze, de
ooze de julho de mil novecentos e oitenta e quatro, que instituia o Dia Nacional
do Vereador, e era uma homenagem mais do que junta aquele parlamentar que
estava ligado diretamente a populagao, era o primeiro e o maior acesso da
populagao junto ao Poder Pablico, junto ao parlamentar Estadual, Federal,
Senador, mas o Vereador estava todos os dias na rua, encontrava com todo
mundo, em todos os luares, o Vereador era o primeiro acesso da populagao e
das suas demandas, e if, naquela noite, receberem aqueles ex Presidentes e
tamb6m ex Vereadores da Casa e sous familiares que la os representavam, era
motivo de muito orgulho para a Cfmara Municipal de Jaguariina, e os sessenta
e cinco ands, coma muito bem dito, anteriormente, antes da fda dole, foi feito
de muito trabalho, alias, o trabalho estava at6 na bandeira da cidade, era o fema
da terra jaguariunense, era o loma de toda gente de JaguariQna que lutava pelo
que acreditava, que ia atrfs e que transformava; disse que os senhores ex
Presidentes estiveram naquela Casa fazendo o que CIGS estavam dando
continuidade, des construiram o Poder Legislativo em um moments muito
dificil e, muitas vezes, sem recursos que foram lembrados naquela sessao, os
recursos eram poucos, muito menos subsidios recebiam, e os recursos para
andamento da Casa, is vezes, saiam do pr6prio bolso, tinham de por dinheiro
para poder funcionar; aquilo sim era dedicagao e amor a cidade; falou que,
atualmente, estavam vivendo um outro tempo e que, gragas a Deus, a cidade
melhorou, ela evoluiu, melhorou em muitos aspectos, mas nunca, jamais
poderiam se esquecer da mem6ria daqueles que construiram la atrfs os
alicerces, alicerces aqueles que comegaram para buscar emancipagao e depois
de emancipado, ter o primeiro Prefeito e a primeira Cfmara de Vereadores, e lg
ele pedia licenga para todos, para ler todos os names dos vinte e dais ex
Presidentes daquela Casa e ele tinha a honra de ser o vig6simo terceiro
Presidents, em exercicio e trabalhando naquele momento, mas ele ngo poderia
nunca se esquecer do que des fizerem, porque foia base para estarem if
naquele moments; a seguir, pediu licenga para ler name a noms, para n5o
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cometer nenhum equivoco: Reynaldo Chiavegato, Adone Bonetti, Pedro
Silveira Martins Junior, Valdomiro Vicentin, Plinio Parizio, Antonio Maurizio
Hossri, La6rcio Jose Gothardo, Antonio Maurizio Hossri, Emilio Bergamasco
Filho, Tim6teo Barreiro Filho, Amauri Jorge de Almeida, Antonio Maurizio
Hossri, Ana Salute de Oliveira Cavalcanti, Adilson Jose Abrucez, Joio Batista
Fernandes, Jose Aparecido Granzotti, Valdir Antonio Parisi, Alfredo
Chiavegato Nato, A16'edo Chiavegato Nato, Luiz Carlos de Campos, Fernando
Silv6rio busch Pereira, Femanda Bergamasco, Fabio Augusto Pina, Antonio
Maurizio Cordeiro Hossri, Albedo Chiavegato Nets, Adilson Jose Abrucez,
Romilson Nascimento Silva e ele; disse que era motive de muito, muito
orgulho estar sentado naquele moments, naquela madeira depots deles, des
trabalharam muito duro e des poderiam colher os frutos que des buscaratn para
uma JaguariOna dada vez mais crescente; viam que o parque industrialampliou,
mas as transformag6es comegaram la atras, bem la atras, naquela pequena
cidade de poucos habitantes, que se conheciam peso nome e, muitas vezes, pelo
sobrenome e, atualmente, era uma cidade crescente, uma cidade de refer6ncia
lnuitas vezes para o pals; disse que em vfrios setores Jaguariana era lembrada e
ele nio poderia nunca, naquele mandato, deixar de se lembrar deles; se lembrar
do Vereador que la estava, se lembrar do Vereador que la passou, poderiam ter
a certeza, de que era valorizar o Poder Legislativo que muito contribuialn;
comentou que o Pals era um Pals que centralizava tudo no Poder Executivo,
mas sem o Legislative, sem a aprovagao das leis, sem a fiscalizagao dos
trabalhos, sem a condugao das necessidades da populagao para que fosse
apreciado pol lei ou por qualquer autre m6todo, ngo acontecia a democracia,
porque a democracia s6 se dava pelo equilibrio dos Poderes e des sabiam que o
Poder Legislativo era aut6nomo, era independente mas, era harm6nico e a
harmonia gerava a govemabilidade e a govemabilidade levava ao progresso e o
progresso proinovia a cidadania; parabenizou os senhores ex Presidentes da
Casa; parabenizou os ex Vereadores e todos os que estavam naquele lnomento
no mandato e agradeceu a todos por CIGS terem escrito a hist6ria que,
atuallnente, CIGS continuavam redigindo as novas paginas deja; desejou mats
uma vez boa noite a todos.Temlinado o Expediente, o Sr. Presidente suspendeu
a sessio por 15 (quinze) mlnutos, conforme determinava o Art. 149, Paragrafo
Unico, do Regimento Intemo. Temlinado o puzo concedido, o Sr. Presidente
reabriu a Sessgo detemlinando a f'eitura da chamada, onde foi anotada a
presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Alfredo
Chiavegato Nets, Angelo Roberto Torres, Cfssia Murer Montagner, Cristiano
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Jose Cecon, David Hilfrio Neto, Inalda Lucio de Barron Santana, Luiz Carlos
de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva, Tats
Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo. Deixou de comparecer o
Sr. Jose Muniz. Constatado nQmero regimental, o Sr. Presidente deu initio a
Ordem do Dia: Em Unica Discussio foram apreciados: 1. Projeto de Resolugao
n' 010/2019 da Mesa da Cfmara Municipal, que regulamenta a readaptagao de
servidor pablico da Cfmara Municipal de Jaguariana e da outras provid6ncias
(Quorum de deliberagao: maioria simples: Art . 49, "a", $ 1', do R.I.).
Primeiramente, foi feita a leitura do Parecer Conjunto das Comiss6es
Permanentes de Constituigao, Justiga e Redagao e de Orgamento, Finangas e
Contabilidade. Em discussio e votagao o Projeto foio mesmo aprovado por
unanimidade de votos. 2. Projeto de Resolugao n ' O11/2019 da Mesa da Cfmara
Municipal, que disp6e sabre a substituigao dos anexos I, ll, life IV da
Resolugao n ' 103, de 03 de margo de 2000. (Quorum de deliberag5o: tnaioria
absoluta: Art . 50, $ 1', 111, do R.I.). Primeiramente, foi f'eita a leitura do
Parecer Conjunto das Comiss6es Permanentes de Constituigao, Justiga e
Redagao e de Orgamento, Finangas e Contabilidade. Em discussao, pediu a
palavra o Sr. Romilson Nascimento Silva que cumprimentou o Presidente, sous
colegas Vereadores, aos funcionfrios da Casa, dizendo que era uma honra, ja
parabenizando os ex-Presidentes, que fizeram e faziam a hist6ria do Municfpio,
parabenizando a todos por suas legislaturas; disse ao Presidents que queria
parabeniza-lo por aquele prcljeto e, infelizmente, ele n5o teve tempo na
legislatura passada, homo Presidents, em colocar aquele cargo e que o Walter
estava sendo habilidoso e coerente em colocar aquele projeto e que acabava
direcionando os trabalhos e dinamizando pouco maid; vinha de encontro, pois
cresceu a demanda, tinha a parte da modernizagao e que era pertinente o
prqeto; queria, at6 na ocasiao, homo at6 brincou na reuniio de Comissao, ele
queria estar contemplando o Jorge que era competente e tinha 4udado muito
com o processo de modemizagao; comentou que o colega Presidents, o Sr.
Adilson, confirmou com o Sr. Adilson, tinha colorado o primeiro t6cnico de TI
na legislatura passada e ele aproveitou a abertura do concurso G p6de colocar
mais um sein custos para a Casa, precisava, pols tinha aquela demanda e tinha
dais que atendiam a contents a parte do TI que tinha crescido; entao, ele queria
e, infelizmente ele nio tinha conseguido mas, ficava feliz que o Walter estava
colocando e contemplando um doles; disse que o Jorge fazia um 6timo trabalho
e ajudou muito na parte da modemizagao junta ao Eduardo, tamb6m e, queria
publicamente agradecer o t6cnico de TI da Casa, o Jorge, pda ajuda dada no
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ano passado no processo de modemizag5o da Casa que, "no hoje", toda a
populagao conseguia acompanhar o trabalho, e que sabiam que nio Cram todos
que conseguiam vir na Cfmara Municipal, e estavam vendo do conforto de subs
casas os trabalhos e acompanhando o seu Vereador na Casa; agradeceu o
Presidents e o parabenizou polo projeto. A seguir, em votagao o Projeto de
Resolugao n ' O11/2019 da Mesa da Cftnara Municipal, que disp6e sobre a
substituig5o dos anexos 1, 11, 111 e IV da Resolug5o n ' 103, de 03 de margo de
2000, foia mesmo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, em Segunda
Discussio foram apreciados: 1. Projeto de Lei Complementar 015/2019 do
Executivo Municipal, que substitui os Anexos le 11, da Lei Complementar
Municipal n ' 209/2012 (Regime Jurfdico Unico Estatutgrio) (Quorum de
deliberagao: maioria absoluta: Art. 50, $ 1', 111, do R.I. cc art. 42 da LOM). Em
discussio e votagao o Projeto foia mesmo aprovado por unanimidade de votos.
O Sr. Presidente comunicou que o Vereador Jose Muniz estava ausente na
Sessao, naquele dia, por motivos de saQde. 2. Projeto de Lei 067/2019 do
Executive Municipal, que disp6e sobre a criagao da keira Notuma de
Jaguariana e autorizagao para permissao de uso de areas e espagos pabiicos
(Quorum de deliberagao: maioria simples: Art 49, "a" $ 1', do R.I. ). Em
discussao, pediu a palavra o Sr. David Hilfrio Nets que cumprimentou a todos,
novamente, ressaltando a importancia daquele projeto, parabenizando aquela
Casa, inclusive, pda implantagao de colocar pessoas de Jaguariana, feirantes de
Jaguariana e que aquela keira notuma ida beneficiar a Cidade, os micro-
empreendedores e as pessoas que ja desenvolviam um coln6rcio, muitas vezes
ambulantes na Cidade, entao, agradeceu os nobres Panes pda aprovagao,
ressaltando, maid uma vez, a importancia de fomentar ainda maid o com6rcio e
o turismo de Jaguariana; em votagao o Projeto de Lei 067/2019 do Executivo
Municipal, que disp6e sabre a criagao da Feira Noturna de JaguariQna e
autorizag5o para pemlissao de uso de areas e espagos pablicos, foia mesmo
aprovado por unanimidade de votes. Terminada a Ordem do Dia, o Sr.
Presidente deu infcio a Explicagao Pessoal dos Senhores Vereadores, que se
mani6estariam sobre atitudes pessoais assumidas durante a Sessio ou no
exercicio do mandato(Art. 168, R.I.): pda ordem, fez uso da palavra a Sra.
Tats Camellini Esteves que cumprimentou a todos, novamente, dizendo que,
naquele dia, conversou com um municipe que a deixou com uma pulga atrfs da
orelha, ela achava que era do Vereador Cecon, que trouxe ujna verba para o
Castramov61", da{ ela perguntou se era do Cds, o Vereador Cristiano disse que

era deli e do Walter Tozzi, que era do Vereador Cristiano Cecon e Walter
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Tozzi, dai perguntou se foi do Baleia Rossi? Se nio estivesse enganada foram
cento e cinquenta mil reais? Disseram que sim; data pessoa foi conversar com
ela falando que nio tinha "Castram6vel" e ningu6m labia onde foi parar o
dinheiro, cents e cinquenta mil reais para o "Castram6vel"; entao, que Hicasse
ano requerimento verbal ao Executivo para saber onde foi parar cento e
cinquenta mil reais, aquela era a dQvida que tinha ficado e pediu desculpa ao
Cds de tomar a frente mas, a pessoa foi at6 ela e tinha que falar aquilo; dai
pediu ao Valdir se pudesse ver aquilo para ela, onde foi parar; pediu a palavra o
Sr. Cristiano Jose Cecon dizendo que, naquela semana, ele foi atras, a licitagao
estava no alto Gusto, a licitag5o do "Castram6vel" tinha que passar no alto Gusto
e se encontrava la naquele memento; voltando a palavra a Sra. Tail, perguntou
se o dinheiro jf foi destinado para o Municfpio, para o "Castram6vel" e se des
sabiam da previsao? Naquele memento disseram que sim; e o Sr. Presidents
Walter Tozzi disse que s6 faltava licitar; o Sr. Cristiano disse que s6 faltava a
licitagao; a Sra. Tats pediu desculpa por ter tomado a 6'ante mas, que precisava
falar aquilo porque era uma dQvida que a pessoa tinha; o Sr. Cristiano disse que
.ia foram naquela semana atrfs daquilo; a Sra. Tail agradeceu o Sr. Cristiano
Cecon e o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo. Terminada a Explicagao Pessoal,
o Sr. Presidente encenou a Sessao, convocando a pr6xima Sessio Ordinfria
para o dia oito de outubro de dois mil e dezenove, terra-keira, com infcio
determinado para as dezoito e trinta horas, e comunicou que, a seguir, seria
feito uma homenagem, naquele Dia do Vereador, Primeiro de Outubro, a todos
os Vereadores que ocuparam a presid6ncia naquela Casa de Leis, no decorrer
dos sessenta e cinco anos de emancipagao politico administrative de
Jaguariina, entregando aos que se encontravam na Sessao, naquela noire, a
Mogao n ' 092/2019, da totalidade dos membros da Cfmara Municipal, bem
homo um diploma de honra ao m6rito e tamb6m um pequeno mime a dada um
doles. Terminada a homengem, dada initio a Tribuna Livre. Nada mais
havendo a tratar, lavreia presente ata que lida e achada conforms, vai
devidamente assinada. ,r

/' . .//' /.
Vereador Wal@r !glib,I'ozzide Camargo

:esjdtntb

Vereadora Cjlssia Mur+r Montagner
ice Presidents
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① Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

Referente a Ata da 22" Scssio Ordinaria, realizada em I de outubro de 2019

Vereador AtdiB6 Zbpg;%da Silva
Primeiro Secretfrio

Veread { Crisji
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