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Ata da Vig6sima Terceira Sessio Ordiniria do terceiro ano da D6cima Sexta
Legislatura da CAmara Municipal de Jaguariana, realizada aos tito de outubro
de dots mil e dezenove, ds dezoito horan e trinta minutos, na bala das Sess6es
'Vereador Reynaldo Chiavegato", da Cfmara Municipal, localizada no Edi fido
Municipal Dr. Sebasti5o Paes 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,
6oi feita a Leitura de Texto Biblico, conforme Resolugao n.' 80, de 21 de
fevereiro de 1997, sendo que o Sr. Presidente convidou o Vereador Alfredo
Chiavegato Neto para proferir o seguinte texts: Carta de S5o Paulo aos
Romanos Capitulo 5, versiculos de I a 5: "Agora que Deus nos tomou justos
por meio da f6, esLamos em paz com Deus por obra de nosso Senhor Jesus
Cristo, por memo do qual obtivemos pda fe o acesso a asta grata, na qual
estamos flrmes, e nos orgulhamos da esperanga de alcangamlos a g16ria de
Deus. Mats ainda: n6s nos orgulhamos at6 dos softimentos, sabendo que o
softimento produz firmeza; a firmeza traz a aprovagao de Deus; e asta
aprovagao faz nasser a esperanga; e a esperanga n5o decepciona, porque o amor
de Deus foi derramado em nossos corag6es polo Espirito Santo que Ele nos
deu". 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 Nero, Angelo Roberto Torres, Cfssia Murer Montagner,
Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio Nato, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos,
Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva e Walter Luis Tozzi de
Camargo. Ainda estava ausente na Sessgo as bras. Inalda Lucio de Barris
Santana e This Camellini Esteves. Constatando nimero regimental, o Sr.
Presidents, 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 Ordingria anterior, a
qual foi aprovada por unanimidade de votes pelo Plenfrio e assinada pda
Mesa. A seguir, o Sr. Presidente deu infcio a leitura da Materia Constante do
Expediente: pda ordem, o Sr. Angelo Roberto Torres pediu a palavra
apresentando requerimento verbal, baseado no Art. 213, 111 do RegimenLO
Inferno solicitando que fosse dispensada a leitura da materia oriunda do
Executive Municipal, dos Projetos, dos Requerimentos, das Indicag6es e das
Mog6es dos Senhores Vereadores, e das correspond6ncias de diversos, lendo-se
apenas as ementas, coma constavam na paula; em discussio e votag5o, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente registrou a
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presenga das gras. Vereadoras Inalda Lucio de Barros Santana e Tais Camellini
Esteves. A seguir, do Senhor Prefeito foram lidas as ementas dos seguintes
oficios: Oficio DER n ' 0136/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que
estima a RECEITA e axa a DESPESA do Municipio, do ServiQO de Agua e
Esgoto - SAE e do Fundo Especial de Previd6ncia Social dos Servidores
P6blicos - RPPS, para o exercicio de 2020; 2. Oficio DER n ' 0139/2019
encaminhando a Casa Projeto de Lei que disp6e sobre o fomecimento de testa
bfsica aos servidores e empregados pablicos inativos e pensionistas, confomle
especiHica; 3. Oflcio DER n ' 0141/2019 encaminhando a Casa Prcljeto de Lei
que estabelece, no fmbito do Municipio de Jaguari6na, sang6es e penalidades
administrativas para aqueles que praticarem maud tratos, abandonos e omissio
de solon'o em relagao a atropelamentos aos animais dom6sticos e silvestres, e
da outras provid6ncias, depois de lidos foraln os mesmos encaminhados para as
Comiss6es Pennanentes para parecer; 4. Oficio SEGOV n ' 00764/2019 dando
resposta ao Requerimento n ' 140/2019, do Sr. David Hilfrio Nero, solicitando
informag6es sobre quala possibilidade de colocar transporte para alunos que
fazem estagio obrigat6rio na cidade de Mogi Guagu, no periods de f3rias; 5.
OHcio SEGOV n ' 00767/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 151/2019,
do Sr. Luiz Carlos de Campos, solicitando informag6es sobre quando serf
enviado a etta Casa, proUeto de lei de criagao do Conselho Municipal de
Mobilidade Urbana; 6. Oficio SEGOV n ' 00771/2019 dandy resposta ao
Requerimento n ' 152/2019, da Sra. Cissia Murer Montagner, solicitando a
Empresa Expresso Metr6polis Transported e Viagens Ltda, para que possa
atender os moradores das imediag6es da Vila Jorge Zambom com os servigos
do transporte ptlblico na modalidade interurbano linha Campinas/Jaguariana,
vice versa, em especial incluindo-se o percurso atual nos trechos dos seguintes
logradouros: Avenida PaciHico Moneda e Rua Pedro Lana(com c6pia para a
Secretaria de Mobilidade Urbana e para a E.M.T.U.); 7. OHcio SEGOV n '
00772/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 144/2019, do Sr. David Hilfrio
Nato, solicitando infonnag6es sobre solicitagao dos professores e membros do
Conselho Municipal de Educagao, onde questionajn o motive das informag6es
references a sous rendimentos estarem divergentes no portal do SLOPE (Sistema
de Infomlag6es sobre Orgamentos PQblicos em Educagao); 8. Oficio SEGOV n '
00776/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 155/2019, do Sr. Angelo
Roberto Torres, solicitando infomiag6es sobre quando sera 6eita a iluminagao
do trecho da SP-95 do bairro Cruzeiro do Sul at6 o bairro Roseira de Cima; 9.
OfTcio SEGOV n ' 00779/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 158/2019,
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do Sr. Cristiano Jose Cecon, solicitando informag6es is Estfncias Metr6polis
Turismo e Viagao Ltda sabre a redugao de velocidade dos 6nibus que trafegam
no bairro Bom Jardim (com c6pia para e Executive Municipal); lO. Oficio
SEGOV n ' 00781/2019 dandy resposta ao Requerimento no 154/2019, do Sr.
Alonso Lopes da Silva, solicitando resposta do ndo cumprimento da Indicagao
n' 156/2019, onde solicita que sega feito o aprofundamento atrav6s de
escavagao, limpeza e o desassoreamento do canal de agua pluvia! da area verde
no baino Zambom; ll. Oficio SEGOV n ' 00783/2019 dandy resposta ao
Requerimento n ' 150/2019, do Sr. Alonso Lopes da Silva, solicitando a
Empresa Brasileira de Correios e Te16granos Baum/Jaguari6na informag6es
sabre os motivos que justificam a n8o entrega de correspond6ncias pecos
Correios no Bairro Reserva da Barra, entre outras quest6es; 12. Ofrcio SEGOV
n' 00790/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 156/2019, do Sr. Angelo
Roberto Torres, solicitando infomlag6es sabre qualo 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); 13. Oficio
SEGOV n ' 00791/20]9 dandy resposta ao Requerimento n ' 159/2019, do Sr.
Cristiano Jose Cecon, solicitando informag6es sobre qual a capacidade do
Municipio de atendimento is demandas de dist6rbios da ments, como
Depressao, Syndrome Do Panico, etc. A seguir, foram midas as ementas das
seguintes proposituras dos Senhores Vereadores: Projetos: 1. De Lei do Sr.
David Hilirio Nero que disp6e sabre denominagao de via publica homo Rua
Rui Cesar de Assis Guerra; 2. De Decreto Legislative do Sr. Walter Luis Tozzi
de Camargo que disp6e sobre a concessio de Titulo de "Cidadio
Jaguariunense", ao Sr. Carlos Alberto Basilio; 3. De Decreto Legislativo do Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo que disp6e sobre a concess&o de Titulo de
:Cidadio Jaguariunense", ao Sr. Jose Buena da Silva; 4. De Decreto

Legislative do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo que disp6e sobre a concessio
de Tftulo de "Cidad5o Jaguariunense", ao Sr. Dr. Fabrizio Rosa; 5. De
Resolug5o, da Mesa da Cimara Municipal, que altera a Resolugao n ' 195, de 15
de agosto de 2018, que disp6e sabre a concessio de Costa Natalina aos
servidores da Cfmara Municipa[, depois de ]idos, foram os prqetos
encaminhados para as Comiss6es Permanentes para parecer; Requerimentos: I.
Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal
infonnag6es sobre os responsfveis e envolvidos nas obras de pavimentag5o
asf'hltica, onde circulam os 6nibus, nos bairros Floresta, Santo Antonio do
Jardim e Bom Jardim, entre outras quest6es; 2. Do Sr. David Hilirio Nato
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solicitando ao Executive Municipal infomlag6es sobre o atendimento das
solicitag6es dos municipes, para colocagao de uma "Academia ao Ar Livre", na
Estrada Judith dos Santos Pinto, em frente ao "JaguariOna le ll". Indicag6es: I
Da Sra. Inalda Lucio de Barris Santana Inalda Cabeleleireira solicitando ao
Executive Municipal realizagao de manutengao nos banheiros do Parque Serra
Dourada, no Bairro Joio Aldo Nassif1 2. Da Sra. Inalda Lucio de Barron
Santana Inalda Cabeleleireira solicitando ao Executive Municipal colocagao
de veneno nos p6s de coqueiros da Praia Umbelina Bueno, no centro da cidade,
para exterminar as lagartas (mandruvf); 3. Da Sra. Cfssia Murer Montagner
solicitando ao Executivo Municipal verificar e diagnosticar a aparente
fragilidade de polo ments uma dOzia de frvores na extensio do Parque Linear.
Mogdes: 1. Da Sra. Cfssia Murer Montagner de congratulag6es e louvor aos
profissionais de Educagao Publica Municipal de Jaguariana. pelts resultados
alcangados em levantamento feito pele INDSAT(Indicadores de Satisfagao dos
Servigos Pablicos), em que esse servigo foi avaliado coma "6timo" ou "bom:
por entrevistadores, classificando-se com "Alto Grau de Satisfagao"; 2. Da Sra.
Cfssia Murer Montagner de pesar pele passamento da Senhora Maria Toning
Martins, ocorrido em 27 de setembro corrente, aos 88 ands de idade, nesta
cidade. A seguir, foram lidas as ementas das seguintes correspond6ncias de
Diversos: 1. Processo n ' 015/2019 Finangas e Contabilidade da CAmara
Municipal de Jaguariana, referente ao balancete mensal relativo is Receitas e
Despesas da Cfmara Municipal de Jaguariana de agosto/2019; 2. Processo n '
016/2019 -- Finangas e Contabilidade da Cfmara Municipal de Jaguariana,
referente ao balancete mensal relativo is Receitas e Despesas da Prefeitura
Municipalde JaguariOna de agosto/2019. A seguir, o Sr. Presidents colocou em
votagao as seguintes Proposituras, comunicando que se houvesse desejo de
discussao, deveriam proceder de acordo com o Art.154, alinea anica, do R.I.,
alterado pdas Resolug6es n's 63 e 91: 1. Requerimento do Sr. Romilson
Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal infomiag6es sobre os
responsaveis e envolvidos nas obras de pavimentagao asf altica, onde circulam
os 6nibus, nos bairros Floresta, Santo Antonio do Jardim e Bom Jardim, entre
outras quest6es, em votagao foia mesmo aprovado por unanimidade de votos;
2. Requerimento do Sr. David Hilirio Nato solicitando ao Executive Municipal
informag6es sabre o atendimento das solicitag6es dos municipes, para
colocagao de uma "Academia ao Ar Livre", na Estrada Judith dos Santos Pinto,
em 6'ente ao "Jaguariana I e 11", em votagao foia mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 3. Mogao da Sra. Cfssia Murer Montagner de
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congratulag6es e louvor aos proflssionais de Educagao Publica Municipal de
Jaguariana, pelos resultados alcangados em levantamento feito belo INDSAT
(Indicadores de Satisfagao dos Servigos P(tblicos), em que esse servigo foi
avaliado homo "6timo" ou "bain" por entrevistadores, classificando-se com
;Alto Grau de Satisfagao", em votagao foia mesma aprovada por unanimidade
de votos; 4. Mogao da Sra. Cfssia Murer Montagner de pesar pele passamento
da Senhora Maria Tonini Martins, ocorrido em 27 de setembro corrente, aos 88
anon de idade, fiesta cidade, em votagao foia mesma aprovada por unanimidade
de votos. A seguir, o Sr. Presidente deixou livre a palavra aos senhores
Vereadores, que quisessem fazer uso, por oito minutes e cinco segundos,
seguindo ordem de inscrigao em livro, sem apartes conforms $ 3' do Art. 154
do R.I., versando sabre Temas Livres: pda ordem, tomariam a palavra os Srs.
Romilson Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e Alonso Lopes da Silva,
que a passaram; tomou a palavra o Sr. Alb'edo Chiavegato Nato que
cumprimentou a todos, dizendo que o Ihe trazia naquela tribuna, e que ele nio
poderia deixar de comentar o fate que ocorreu na Cidade no dia anterior, tata
lamentavel, onde um ex Secretfrio Municipal foi acusado polo GAECO,
levando-o a pris5o; disse que o que Ihe deixava mais preocupado era saber que
aquelas pessoas que, de uma carta forma, trairam a confianga de quem as
colocou num lugar, que deveria cumprir com os sous compromissos, traiu tanto
a sociedade quanto a pessoa que o indicou, e tamb6m, quem o indicou, sabendo
do que havia acontecido, o trouxe para trabalhar maid pr6ximo ainda, da
Administragao, sendo que castes homo esse, e era 16gico que todo mundo
merecia o devido direito de ter sua defesa, mas havia rumores, ja, a respeito da
Secretaria e que todos CIGS, Vereadores, ja sabiam disco, e que des nio podiam
passar a lnio na cabega, pessoas coma elsa nio devia f azer parte da
Administragao Publica; um Secretfrio que foi vfrias vezes elogiado pda Casa
porque estava trabalhando, e que n5o estava fazendo nada maid que a sua
obrigagao, estava trabalhando, e que foi motive de mog6es ali, achava que uma
ou dual, maid do que ipso, ele nio se lembrava direito, e que fazer isso com des
era judiagao, porque ele conheceu o Lucas quando ele era assessor de um
determinado Vereador na Casa, havia quatro nos atras, cinco maid ou ments,
perguntou para a Alzira, achava mais que isso, se ele nio se enganava, ai
assumiu um cargo de Secretfrio Municipal, no dia anterior foi prego, e naquele
dia des flcaram sabendo que o advogado dale era um dos advogados mais
renomados da Regiao, para page-lo deveria ser uma exorbitfncia, e que ele
queria at6 saber quem estava pagando, se era ele mesmo que estava podendo
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pagar com essen valores, porque ou ele foi muito ing6nuo ou estava sends
acobertado por algu6m, e ele, Aln'edo, sinceramente, nio compactuava com
esse tipo de atitude, pessoa que traia a sua con6langa, principalmente, a
confianga da sociedade, nio devia fazer parte dos quadros do funcionalismo
pablico, tinha que ser exonerado, nio podia estar porto; voltou a dizer que ele
nio sabia, por dodo o pouco de convivio que ele tinha com aquela pessoa, mas
por aquino que foi pesquisado por parte dos Promotores Pablicos, a pessoa
estava muito envolvida e que achava que ele nio teria cabega sozinho de pensar
em tudo isso; disse que o que pegou muito ali com os Promotores, e polo menos
foio que ele tinha ouvido em mat6rias que foraln veiculadas na Imprensa, o que
se falou muito foi dos recursos auferidos em concursos pablicos, dos quaid s6
passaram os indicados por ele ou pda Administragao ou por pessoas pr6ximas a
des, mas a16m disso, tinha um f ato que ningu6m estava levando em
consideragao, que a Casa levantou em vfrias vezes, do valor exorbitante que o
Municipio comes?ou a pagan a partir de dais mile dezessete para o CONFAB, e
que des fizeram vfrios requerimentos ali, fizeram algumas indagag6es, houve
at6 um questionamento da nobre Vereadora Tais, confinnou com ela, que ha
muito tempo atlas, e que ela falou que tinha ficado sabendo que estavam
colocando pedra no lixo, conHirmou com a Tais, alguma coisa naquele sentido,
e que ela fez um requerimento naquele sentido, e que era justamente o que
estava acontecendo; se o municipe foi lesado no valor dos custos da inscrigao
para um concurso pablico, do qual ele achava que tinha a maier lisura, que
estava acontecendo a maior lisura, o pr6prio Municipio, no hoje, estava sends
lesado em tnilh6es, pagando o destino de um pixo doln6stico que era muito lnais
love do que o lixo de inerte; disse que o lixo de inerte de Jaguariana ia para
Pedreira, e que nio estava indo maid porque nio fizeram licitagao, e que o lixo
de inerte estava sends depositado na Secretaria de Obras e, pele o que des
ficaram sabendo, estava sends misturado no lixo para ter maid peso,
consequentemente, mais valor que des teriam que pagar no CONSAB; disse
que com today aquelas den6ncias, com todos aqueles valores, de pl'onto ja teria
cancelado aquele contrato com o CONSAB, porque estava totalmente fora dos
padr6es de quem regia o interesse pablico, a Administragao publica, o erfrio
pablico, CIGS tinham que paras com ipso; disse que tinha chegado um projeto na
Casa, na semana anterior, para des, de novo, discutirem o Plano Regional de
Residues S61idos, onde des iriam participar do Cons6rcio, continuavam
participando do CONFAB, mas atrav6s daquela dendncia n5o tinha nem homo
analisar uma questao daquela, e que des elam ali, totalmente soberanos nessa
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questao de tratamento do lixo domiciliar, dom6stico e de inertes, e que des
tinham "know how", at6 na reciclagem, parte da questao de galhos, e que CIGS

tinham que voltar a fazer o dever de casa, porque nio adiantava pagar para
pessoas, de acordo com as informag6es que CIGS viram atrav6s da Imprensa,
estavam roubando tanto o municipe, que de uma certa forma ia la fazer o seu
concurso pOblico, para tentar ingressar numb companhia, e que era um
concurso pablico feith por aquele 6rgao e nio pda Administragao Publica, s6,
realmente, para dar maid credibilidade a contratagao, e era tudo balela, e que ele
at6 observava as pessoas que estavam trabalhando no CONSAB, e que conhecia
todos ali, eram pessoas ligadas a Comunidade, e que pensava que estava
faltando dente para trabalhar mesmo no CONSAB, porque todo mundo que ele
via era meir conhecido e estava trabalhando, e que des viam que foi todo
mundo que se via era meir conhecido e estava trabalhando, mas viam que foi
todo mundo apadrinhado, ngo foi feith um concurso juste para que essas
pessoas ingressassem nesses servigos, foram apadrinhados por pessoas que
tinham interesse, talvez, eleitoral, e que sabiam que tinha um funcionfrio que
fazia toda parte da administragao das pessoas e no hole estava ali no Gabinete,
sentado ao lada do Prefeito, e que ipso nio podia, tinha que mandar embora;
voltou a falar para todos com toda a sua experi6ncia no Poder Pablico, is vezes
cometia errol, tamb6m, mas compactuar com atitudes coma elsa, nio era da
sua indole, ele nio podia admitir, ou ficava com ele do lado ou ficava com
essay pessoas do lado, e que estava falando ipso porque nio dave para vicar
convivendo coin pessoas que estavam brando proveito daquela situagao,
principalmente, daquela Secretaria de Obras, que ningu6m queria tirar o dedo
de la; se fosse ele, mandaria todd mundo embora de la, todd mundi, nio flcaria
ningu6m, s6 os funcionirios que eram de caneira, e comegava do zero, porque
o neg6cio la estava reid,o neg6cio if estava vergonhoso, e que precisavam
tomar atitude, e voltou a dizer que gostaria muito de ter maid infomlag6es dos
nobres colegas que possuia alguma informagao, porque ele n5o labia de nada, e
que estava af sends municiado por informag6es da Imprensa, mas des nio
podiam vicar s6 com aquela informagao da Imprensa(o Sr. Presidente
comunicou ao Vereador que seu tempo tinha se esgotado), o Vereador disse ao
nobre Presidents que ida concluir, e que des nio podiam vicar assim; a Casa
tinha que sentar, tinha que refletir, tamar uma atitude, se quisesse continuar
numa questao de dialogo democraticamente, ou separavam o joio do trigo
agora, ou sergio nio teria jeito la na frente fazer qualquer tips de agate, porque
nio dava, estava perigoso; disse que se o Lucas era o mcnos mal, cle teria que
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pagar o pato por tudo isso, enfim, e resolver a situagao; dispensou um abrago a
todos e desejou boa noite; a seguir, tomaria a palavra o Sr. Angelo Roberto
Torres, que a passou; tomou a palavra a Sra. Cfssia Murer Montagner que
cumprimentou a todas e a todos, aos nobres Colegas, Presidents, colegas da
Mesa, funcionfrias e funcionfrios da Casa, que tio brilhantemente sempre os
ajudavam, ao pablico, e disse que queria, naquele memento, falar de uma coisa
boa que tinha acontecido na Cidade, e que ela ida ler um pequeno texto para
esclarecer, e que foi uma noticia, na verdade, veiculada peta Revisa Exams, em
nivelnacional, pda imprensa localtamb6m, e pediu licenga para fazer a leitura:
:Jaguariana se destaca polo potential de desenvolvimento: Jaguariana foi

eleita a cidade brasileira maid inteligente e conectada do pals entry as que estio
na faixa populacional de cinquenta a cem mil habitantes, segundo o Ranking
Connected Smart Cities 2019, divulgado na segtmda quinzena de setembro. Na
classificagao gerd, a cidade ocupa a vig6sima quarta posig5o entre as cem
cidades mais inteligentes do Brasil e o nona lugar no Estado de S8o Paulo. O
relat6rio foi elaborado pda empresa de consultoria e intelig6ncia de mercado
Urban Systems, de atuagao nacional, com objetivo de mapear os municipios
com inaior potential de desenvolvimento no pals. A instituigao considera
setenta indicadores que sio avaliados nos municipios. Ja o ranking 6 baseado
em onze principais indicadores, sends: mobilidade, urbanismo, meio ambiente,
energia, tecnologia e inovagao, economia, educagao, saade, seguranga,
empreendedorismo e govemanga. No posicionamento por porte de municipio
que 6 de cinquenta a cem mil habitantes, Jaguariana ficou em primeiro lugar na
area de Economia. Na classiHicagao gerd, os destaques incluem as areas de
Educagao, sendo a quarta colocada, e Governanga, sendo a d6cima oitava
colocada. O conceito de smart cities considerado no levantamento entende que
o desenvolvimento s6 6 atingido quando os agentes de desenvolvimento da
cidade compreendem o poder de conectividade entre todos os setores. Nesse
sentido, mais uma vez, Jaguariana se destaca pele seu potential de
desenvolvimento numa avaliagao que lava em conta principios coma
integragao;inovagao; colaboragao; transpar6ncia, taco nas pessoas." Disse a
todos que, naquele sentido, ela gostaria de cumprimentar todos os
jaguariunenses , em especialo Prefeito Gustavo Reis, que vinha conduzindo a
cidade sumo a esta modemidade; agradeceu a todos; a seguir, tomou a palavra o
Sr. Cristiano Jose Cecon que cumprimentou a todos, dizendo que coma todos
sabiam que aconteceu no dia anterior, o Fred tinha toda a razao, nio podiam
ficar sem os esclarecimentos, tinham que saber detalhes mesmo, concordava,
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em respeito a populagao, em respeito a des, Vereadores, e que ele tinha certeza
que tudo syria esclarecido, tinha certeza disso, e os culpados punidos, tinha
certeza, s6 que, verdadeiramente, necessitavam de informag6es; disse que,
naquele dia, ele esteve com o Prefeito, agradecendo o apoio que ele tinha do
;Guerreiros da Paz", e que uln dos atletas doles era um dos melhores do Brasil,

no hoje, comegou com ele, Cristiano, com treze anon, desde os sous treze ands,
foi campeao em Barueri, ganhou passagem para o Rio de Janeiro e tamb6m
representaria JaguariQna, em Lisboa, em janeiro; disse que uma coisa muito
importante era quando des conseguiam resultados, e que aquele problema da
CPFL, e que ele fez um escfndalos na Intemet, e que todd mundi falou que ele
estava meio louco, mas, enfim, deu resultados, is vezes, tinha que passar meir
de louco para se ter resultados; disse que o PROCON achou uma brecha, a
SQmula tr6s cinco nove do STJ, e que labia ao 6rgao mantenedor do cadastro
de protegao ao cr6dito a notificagao do devedor, antes de proceder a inscrigao;
disse que o Cart6rio, pda SQmula tr6s cinco nave, ele necessitava avisar a
pessoa que estava devendo antes de negative-la e ngo estava acontecendo, ja
estava vindo a cobranga direto; agradeceu ao Sr. Dr. Edison Cardoso de Sf que
ja tinha procurado, des nio tinham esperado o resultado do requerimento e o
Presidents da Camara, o Walter, junta com o Edson Cardoso de Sa, jf se
reuniram para tomar medidas quanto a fonda de acionar a CPFL para que des
viessem na Casa, e vissem o que CIGS fariam para resolver a situagao; disse que,
por telefone, o Edison Cardoso de Sa Ihe disse que a Cimara ida convidar a
CPFL para vir na Casa, ou, se ela nio aceitasse, o PROCON tinha a
prerrogativa de convocar a CPFL, e que chegando ali ele teve a 6tima noticia
do Waltinho, do Presidents, que entrou em contato com a CPFL, dia trinta de
setembro, na reunigo de Comiss6es, des estariam na Casa, para reverem datas,
e pediu desculpas, que a data era trinta de outubro, para reverem as datas dessas
cobrangas e forma de adequar a lei; a seguir, entry outras coisas disse que
queria agradecer a "Tribuna de JaguariQna" por ter tentado avacalhar a sua
faixa de pedido de trabalho, e que falaram que ele fbz isso por causa que era
v6speras de eleigao, mas quando Deus era bom, at6 o Capeta trabalhava a favor,
e que seu video teve doze mil visualizag6es, ele, em janeiro de doin mil e
dezoito, na porta da AMBEV, tentando conversar no RH, vfrias empresas
ligands para ele, convidando para it,era at6 os RHs por causa do video, e que
ele queria, tamb6m, agradecer ao Gustavo Abdel, tamb6m, por sempre estar... e
que era necessario, e repetiu que era necessfrio as trocas de pensamentos,
porque ipso os instruia, e os forgava a trabalhar mats, por que ja imaginou se
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ningu6m os cobrasse, perguntou; se ningu6m os questionasse? "0, Vereador,
sera que este cerro o que voc6 fez, colocar uma faixa no ba15o?" Disse que tinha
side para chamar a atengao mesmo, e perguntou se des achavam que algu6m
ida ler a sua faixa? Algu6m proprietfrio de empresa ida ler uma faixa que
estava dobrada? Foi para chamar a ateng5o, sim; foi para chamar a atengao e
chamou e quem quid Ihe derrubar, fez o que ele queria, perguntou se
entenderam e repetiu: fez o que ele queria, ele apareceu para caramba, quake
que ele deu aut6grafo no "Amancio", na Escola Amiga; vinha dente f'alando
com ele: "Voc6 6 o cara que xingaram, na Tribuna... e cara, estou com voc6,
minha filha este desempregada. Eu nio achei muito certs o que voc6 fez, voc6
podia ter ido nas einpresas..." Disse que ele falou que ele foi, eln dais mil e
dezoito ele foi, nio Ihe deixaram entrar, al ele conseguiu se explicar; disse que
ele agradecia a Deus, e que era uma pequena vit6ria, a CPFL vir na Casa
questionar, mas s6 que des, num movimento das m8os doles, poder ajudar um
cidadio que sofre, um contribuinte, ai, se outubro do ano que vida, labia if, o
povo achasse que ele prestou, que ele foi incapaz, ou que ele foi capaz, cano ele
fosse novamente candidato, que ele soubesse se ele prestou ou nao, mas a parte
dele, ele ia fazendo, e para quem Ihe conhecia, labia que desde o dia em que ele
entrou, abandonou, infelizmente, um pouch a academia, e que no hoje sous
alunos o cobravam, s6 que no hate ele ia colhendo alguns frutos que ele
construiu no primeiro ano, e isso ningu6m ida poder Ihe tirar, e repetiu que ipso
ningu6m ida poder Ihe tirar, podiam vicar braves, e ele, is vezes, ele Gaia na
isca, ele flcava nervoso, ele Hicava nervosa, ele Gaia na inca, e todo mundo
falava para ele n5o olhar o "facebook", mas tinha coisa que nio dava para ele
engolir, mas ele ida melhorar, tomava um "calmantinho" e ia dormir;
agradeceu a todos, e desejou que ficassem com Deus; a seguir, tomou a palavra
o Sr. David Hilfrio Nato que cumprimentou a todos, dizendo que ida voltar um
pouch ao assunto, ja tinha fido dito peso Fred e pele Cristiano Cecon, mas a
questao do que des viram, no dia anterior, na Cidade, e era uma tristeza muito
grande lugar a televisao, entrar na InLemet, ver os jomais e s6 ver noticia de
corrupgao; disse que des criticavam tanto postural de Governs Federal,
Estadual, muitas vezes, e estava bem no nariz doles, ali na Cidade; falou que
era aldo que tinha que ser muito avaliado, tinham que ter muito mais
inforinag6es, e come foi dito polo nobre Colega, des s6 tinham noticias de
jomalat6 aquele memento, e que achou que poderia ter uina explicagao, at6 por
parte do Executivo, naquele dia, e viu que, naquele dia, nem os Secret6rios
foram na Camara, nio sabia qual era o motive, mas se viessem, ele ida fazer
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questao de perguntar para conseguir entender qualo tamanho da sujeira que
estavalf na Secretaria de Obras; disse que o que maid o indignava era que uma
das mat6rias dizia que tinham fido oito mil pessoas enganadas, que prestaram a
prova e, simpleslnente, tiveram que pagar os sous trinta, trinta e cinco reais
devido a prova, sonhar em ser chamado, e saber que isso nunca poderia
acontecer, mesmo se passasse em primeiro lugar, porque n8o estaria em
primeiro lugar; disse se lembrar que estava em sua gala ali em ama e que veil
uma senhora contando moedas para conseguir pagar o boleto de trinta e cinco
reais que ela tinha que pagar, para fazer a talprova do CONSAB e, naquele dia,
gaia uma noticia daquela; falou que prisao era pouco; quem ida restituir o
dinheiro de today essas pessoas que, muitas vezes, era a mistura da semana na
casa deja, que ela fez para ter uma oportunidade de emprego, perguntou; disse
que ipso era uma vergonha, a Casa ngo podia se calar; se des, ali, nio
tomassem uma posigao, quem ida tomar, perguntou; s6 ida deixar na mio da
Justiga? O que muito o indignava era que ele tinha acabado de ver uma edigao
da Imprensa Oficiale que ele achou que ida sair alguma coisa a maid, e nada, o
que saiu foia nomeagao de alguns conselhos do CONSAB, ngo saiu
exoneragao nenhuma, nio saiu suspensao de pagamento de salario, ngo saiu
nada, ]nas ainda iriam continuar com o CONSAB; o Presidents do Cons6rcio
foi press, o Presidents, nao, pediu desculpas, mas o Superintendents do
Cons6rcio foi press, e o Municipio ainda continuava nolneando pessoas para os
Conselhos, e que tinha que acabar com ipso; se o problema estava no
CONFAB, tinhaln vfrias pessoas envolvidas, inclusive Secretfrios de
Jaguariana, tinha que acabar com aquele Cons6rcio, ou Jaguariana ida
continual mantendo, perguntou; disse que Jaguariina tomava conte de oitenta
por canto da Receita do Cons6rcio, s6 a questao da iluminagao publica que foi
suspensa ha quinze, vinte dias atrfs, Cram setenta milreais por ln6s, para deixar
lampada queimada e descobrir que colocavam material inferior do que estava
no contrato, mais uma coisa que a Casa tinha que investigar; comentou que um
amigo seu Ihe ligou ha dez dias atrfs, que ida ter uma prova de motorists e que
ele, simplesmente, parou o servigo dole que era de ambulance e foi fazer um
curse 16 eln Campinas, um curso de cinco dias, que ele tirou o Belo da familia
dele para tentar passar na prova, passou em quinta, e seri que ele passou em
quinto mesmo, perguntou; disse que agora Hicava essa desconfianga; quem ida
restituir, quem ida reembolsar essay pessoas? Disse que era ulna vergonha
acontecer ipso em Jaguariina e nada ser feito, nada, anirmou, e que des nio
viram uma nota do Executive, n&o viram um posicionamento; disse que
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brincava e tinha falado para o Secretfrio, na semana anterior que, infelizmente,
aquela hist6ria ida acabar em prisao, e aconteceu. Uma semana depois, e nio
era s6 esse Secretario, era um Diretor que estava nomeado no Gabinete do
Prefeito, e que isso era bom deixar muito clara, e quem foi prego nio era apenas
um ex Secretario, era um Diretor nomeado para trabalhar ali em ama, do lada,
e que era muito estranho, e nada sendo feith; disse que quando se ressaltava a
questao do advogado, nio sabia quem estava pagando aquela conga, mas o
mesmo advogado deli era dona da empresa, da empresa de concurso, os
advogados eram os mesmos, tamb6m um pouch suspeito, disse, e que, naquele
dia, tinha fido questionado algumas pessoas pr6ximas a ele, homo estava a
questao e, segundo infomtag6es estava tendo todo o respaldo do Executivo para
ele vicar tranquilo; perguntou se s6 ele estava envolvido, ou ele era Jnais um
laranja? Disse que estavam cansados de ver laranjas na televisao, e que
Jaguariana tamb6m tinha os sous, porque aquela conta nio estava fechando, e
ida fechar quando, perguntou; qual seria a postura da Casa a partir daquele dia?
Ida chamar algu6m para conversar, para CIGS conseguirem entender, quem vida
se explicar na Casa, perguntou, porque assam n&o dava para deixar, a populagao
merecia uma satisfagao, e estava atingindo quem mats precisava, e que des
estavam falando de servigo que era de van'edor de rua, servente gerd, pessoas
que ganhavam mil e trezentos reais, e estavam sends prqudicadas por uma
laude, por algo escandaloso, e merecia toda a defesa do mundi, mas ningu6m
prendia ningu6m sem ter algumas provas ja pr6 estabelecidas; estavam falando
em escutas telefonicas, n8o labia o que tinha fido pogo, mas nio tinha fido alba
tio pequeno, teve outras cidades que apenas foi buscar questao de materiais,
questao de documentos, Jaguariana, nao, levaram para la; estava numa prisao
temporaria, podendo se tornar preventiva, ipso ningu6m labia, e que ele queria
saber quem ida pagan toda aquela conta, e nio viram um posicionamento de
ningu6m, ningu6m teve a cara de sair e tatar: "aconteceu ipso, n5o aconteceu
aquilo, ou, errou, n6s vamos exonerar, ou n6s vamos afastar", nio aconteceu
absolutamente nada, e lnais uma vez ele f alava, e que tinha certeza que todos os
nobres Colegas tinham recebido algu6m com boleto do CONSAB pedindo uma
buda, e que ele, com sua politica de n5o dar recursos financeiros, incentivava a
pessoa a conseguir, muitas vezes falava que ida fazer um biro, fazer uma
limpeza para conseguir esse misery dinheiro de trinta e cinco reais que, muitas
vezes, na vida das pessoas era alba gigantesco, para pagar aquele boleto, bolero
da corrupgao, boleto da sujeira, e que aquele Cons6rcio, que ao seu ver tinha
que ser extinto de JaguariQna, nio podia ter maid questao de iluminagao,
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varrigao, transbordo, pessoal, e disse para acabarem com isso, e que des
estavam falando de maid de quatrocentos mil reals que ida para aquela
empresa, por m6s, um milhio e quatrocentos mil, e que JaguariQna sustentava
oitenta por cento daquele Cons6rcio, e ningu6m ida falar nada, perguntou;
ningu6ln ida fazer nada? Disse que era uma vergonha para a cidade de
Jaguariana, e que ele ida fazed alguns requerimentos, alguns documentos, e
iriam chamar algumas pessoas ali para fazer alguns esclarecimentos, porque
n5o dava para ser mais uln escfndalo e serjogado para debaixo do tapete; disse
que ele ida fazer o seu papal de Vereador e contava com os nobres Colegas, e
tinha certeza que tamb6m estavam sendo cobrados e estavam indignados coin o
que aconteceu; disse que tinha certeza que nio era s6 o Lucas que estava
envolvido, ngo labia se ele ida falar das outras pessoas ou nao, s6 que era
importante que falasse, e comegasse a dar os pingos nos is, de queen, realmente,
estava envolvido em tanta sujeirada, e que isso Jaguariana ngo merecia, nao,
peta primeira vez uma pagina policial; muito agradeceu e desejou boa noite a
todos; a seguir, tomou a palavra a Sra. Inalda Lido de Barron Santana que
cumprimentou a todos, dizendo que concordava, tamb6m, porque, na verdade,
des mesmos n5o sabiatn de nada, para des foi um gusto e ningu6m tinha uma
explicagao, entao, ningu6m labia de nada, e a sua gaia, era sobre os bichos que
estavam ai na cidade, e que ela tinha colorado de novo, e que ngo era
brincadeira; disse que ela foi chamada pele lssam, que tinha aquela loja ali do
lada da Lot6rica, e que aquele homem estava t5o bravo, disse ao Fred, e que o
dono da loja tamb6m chamou a Tail, e disse ele que ja tinha ido at6 no
Departamento de Obras, e que ningu6m fazia nada, ele estava perdendo clients,
ngo estava vendendo, e uma senhora foi la experimentar um vestido, de repente
s6 ouviram os gritos, o mandruvf dentro do vestido que a mulder foi vestir;
disse que aquino era s6rio, e que se fosse com ela, ela cairia la, dura, a mulher
ainda saiu viva, ela, Inalda, nio sairia, nao; diante de rises e comentfrios no
Plenario, a Vereadora disse que se Hlcava ou nio ficava, ela morria de modo, e
ai, era o seguinte: ela nio teve coragem os bichos la, mas o Ronaldo entrou la
dentro, e que o dona da loja ergueu as roupas, mostrando para o Ronaldo, e que
ele chegava maid cede para tirar os mandruvf de dentro da loja, e que era um p6
de coqueiro na porta da lola dele, e se nio se tomasse as provid6ncias, ele disse
que ida tamar a marreta e ida derrubar aquele p6 de coqueiro, e disse para
olharem que escandalo; pediu por favor, e disse ao Fred, que nio sabia se era
no tempo do pai deli, passavam veneno, e perguntou ao Vereador se n5o
passava mesmo; disse que uma vez conversou com o Tarcisio e falou que em
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tempo de mandruvi ela nio descia na praia, e o Tarcisio passou a cuidar, disse
a todos, e nio tinha mandruvf e que nio foi s6 o lssam, nao, a Adriana,
tamb6rn, da lola de ama estava brava e ida subir no Gabinete do Prefeito,
porque o poco nio estava entrando na lda, e que ela mesmo, nem ali passava
eln 6poca de mandruva; disse que ipso nio era brincadeira, disse de tomarem as
provid6ncias, e que o lssam falou que ja tinha ido no Departamento de Obras e
falou com a Femanda, mas ningu6m tomou as provid6ncias, e tinha muita gente
reclamando; pediu por favor para tomarem as provid&ncias e que todos des,
Vereadores, exigirem veneno, que o povo ida passat veneno naqueles p6s de
coqueiros, e que nio podiam deixar assim, nao, disse a todos; muito agradeceu
e desejou boa noite a todos; a seguir, tomariam a palavra os Srs. Jose Muniz e
Luiz Carlos de Campos, que a passaram; tomou a palavra o Sr. Rodrigo da
Silva Blanco que cumprimentou a todos, dizendo que ele tamb6m ali queria
colocar a sua posigao perante aquela vergonha que a Cidade passou nos
cengrios da televis5o na Regiao e, talvez, at6 em alguns programas de navel
nacional, e que foi uma surpresa para ele, talbb6m, ver essa manchete, e acabou
presenciando, porque ele estava em sua resid6ncia, sem estar sabendo de nada
antes, e que ele achava que, independence coma o Vereador Fred falou, se era
uma ingenuidade do ex Secretfrio Lucas ou tinha alguma pessoa que foi fella
alguma coisa, que pediu para fazer esse tipo de coisa, e que era um neg6cio
inuito grande, era um neg6cio muito complicado para des, por enquanto, do dia
anterior para aquele, ele ida ser sincere, ele n3o tinha procurado, ele s6
procurou informag6es de rides sociais e na media televisiva, mas naquele dia
ele estava tendo alguma coisa mais apurado dos amigos die tamb6m pedia
para os outros amigos, se soubessem, os nobles amigos Vereadores, se
soubessem maid alguma informagao para des estarem fazendo entre des ali, e
esmiugando o assunto e pediu, encarecidamente, para o Executive dar uma
posigao para des do que estava acontecendo, para des colocarem em questao e
ver, realmente, a grossura do problema e perguntou se tinham entendido; disse
que da sua parte ele nio podia deixar de se manifestar e pedir informag6es pele
Executivo e tamb6m dos nobres Colegas da Casa se tivesse mais alguma coisa,
independents se fosse na Tribuna ou nao, ele estava aberto para conversar e
para escutar, talnb6m, e o que ele pudesse trazer de infonnagao para estar
passando para este casa, des tentarem tirar um pouco dessa "craca" que tinha
enroscado no name da Cidade, podiam contar com ele, tamb6m; disse, ainda,
que queria fazer um requerimento verbale que ipso ida estar registrado na
pr6xima sessao, mas ja ida deixar ali, se algu6m tivesse sabendo de alguma
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coisa para des ja irem pensando e que ja tinha muitas pessoas o procurando e
falando dos fechamentos das obras pClblicas que estava tends la no Botequim e
tamb6m na entrada da Cidade, e que aquilo, des estavam vendo que
atrapalhava ujn pouch o transits, e tamb6m tinha a questao da est6tica, 16gico
que era um neg6cio que era para beneficio da Cidade, ida ser um neg6cio muito
bonito, mas se o responsavel pudesse muni-los de informag6es, tamb6ln, de
puzo, se a licitagao estava andando, e os Hlscais, tamb6m, e des, coma eram
fiscais tamb6m, da Cidade, estarem em ama, nessa parte de licitag6es, estes
neg6cios, porque do jeito que estava, des tinham que comegar, porque is vezes
des conflavam e os pegavam de surpresa; disse que n5o estava julgando
ningu6m, ainda, mas des queriam eslar mais atentos e saber maid informag6es,
e estar passando isso da entrada da Cidade e tamb6m ali do Botequim, porque
is vezes colocava, Cram enroladas, is vezes, as obras pablicas, dependiam de
muitas fuses, e o pessoalacha que dali ao finaldo ano, e homo ja tiveram outros
problemas de questaes asfalticas, de estruturas, que falaram, e at6 des
colocavam no vocabulgrio deles para estar passando para a populagao, des
mesmos caiam em descr6dito, e que queriam alguma coisa maid concreta nessa
parte, para des estarem passando para os municipes, e que voltava a falar num
assunto e ele foi cobrado muito, pessoas que contavam seu dinheiro, naquele
concurso pablico, de trinta e cinco reais, e que ngo era tamb6m da indole dole
fazer algum ressarcimento, pagando ningu6m, mas ele procurava de uma forma
moral, de uma forma, e que ele nio era psic61ogo, mas estar passando para
aquela pessoa: "vai em frente, que vai dar cerro", e, polo ]nenos, o que ele
estava vendo no hoje, peso ]nenos na informagao que ele tinha no hoje, nio
adiantava s6 passar s6 em quinta, se passasse em segundo, ele estava recebendo
reclamagao que nio estava sends chamado, tamb6m, e que queria dizer ou que
algu6m era beneficiado ou lipo, fazia e chamava, s6 para dizer que teve o
trabalho de concurso, e que ele queria, tamb6m, um pouch mais de informagao
para des estarem passando para a populagao ou tamb6m se teve alguma
reuniao, e que ele foi chamado para uma reuniio no dia anterior, e por motives
particulares ele nio p6de estar presents, e que tamb6m nio sabia dos nobres
amigos se isso tinha fido falado, se tinha alguma informagao, talnb6m, e que ele
ngo podia dizer que no dia anterior ele nio foi chamado para uma reuniao, mas
para a reuniio que ele foi chamado se ateve nos proUetos que naquele dia syria
lido em primeira discussao, e se album amigo, algum noire Vereador tivesse
alguma informagao, tamb6m, pediu, por f aver, que se declinasse ali, e se
pronunciasse; agradeceu a todos; a seguir, tomou a palavra o Sr. Walter Luis
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Tozzi de Camargo que, primeiramente, passou a presid6ncia dos trabalhos da
Mesa, para a Sra. Vice Presidente, Cissia Murer Montagner, e na tribuna,
cumprimentou a todos, Presidente em exercicio, Vereadores, Servidores, todos
os presented e aqueles que os acompanhavam pdas redes sociais, no canal da
Cfmara Municipal; disse que ida comegar abordando a questao que todos
levantaram, que, realmente, deixava perplexa coda uma cidade; disse que todas
as vezes que se ouviam noticias negativas da Cidade, do Pals, do Estado, era
claro que des nio podiam se confomlar com das, era evidente, entretanto, des
tinham que tomar cuidado com algumas colocag6es porque para engender homo
funcionavam as coisas, era importante entender, que Ease que das estavam;
disse que quando o Minist6rio PQblico atrav6s do GAECO, que era um grupo
de Promotores que se dedicava a investigar crime organizado, quando CIGS

deflagravam uma operagao homo essa, des f aziam um pedido, primeiro de
escuta telefonica, ou de levantamento e provas, ai des faziam um pedido de
prisao preventiva, e coma funcionava isso? Disse que prisao preventiva tinha
duragao de cinco dias, podia ser prorrogfvel ou podia ser convertida em prisao
temporaria, era assim que funcionava na parte da Justiga; quando se trazia para
prisao preventiva, era para tamar depoimentos, era para ouvir e tentar cigar os
datos, e entender o que os fates se correspondiam com as provas; disse que nio
dave para CIGS julgarem, tinham que tomar bastante cautela, e que aquela faso
era uma face investigat6ria, e se essa Ease investigat6ria do Minist6rio PQblico
concluisse que tinha indicio de autoria e materialidade, ele ida oferecer uma
denancia, e aquela denQncia ida ser aceita para a Justiga, ai des teriam um
processo penal; disse que des n8o tinham, nessa base, esse typo de condenagao,
s6 de investigagao; disse que at6 pouco tempo atrfs CIGS viam que, muitas
vezes, faziam a condugao coercitiva para poder ouvir a pessoa, e que aconteceu
ipso com o ex Presidente Lula, era quando se ia buscar a pessoa na casa, ela ia
If e depunha e voltava para a casa dela, e que no hoje adotou-se uma outra
medida, que era exatamente a prisao preventiva dc cinco dias; aconteceu,
recentemente, com o ex Presidents Michel Tamer, pediu-se a preventiva,
exatamente, para tomar depoimentos, e que era esse o cenfrio juridico que des
estavam vivendo; disse que qualquer juizo de valor, naquele moments, era um
juizo precipitado, tinham que tomar cuidado; disse que nio tinham que se
acomodar, n8o tinham que calar, e que disso ele n5o tinha dQvidas algumas,
entretanto, des tinham que ter serenidade para nio julgarem, e que ele ida usar
ali um exemplo, que a hist6ria comprovou, foia cano da Escola Base que,
muitas vczes se pr6 julgou e a trag6dia aconteceu, e da trag6dia acontecida,
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nunca maid se reverteu, porque provou-se que as pessoas eram inocentes; nesta
hist6ria toda do CONSAB, se lembrava muito bem que na Cfmara Municipal,
quando o projeLo tramitou, vfrios questionamentos foram feitos, diversos
requerimentos, o proleto foi ali esmiugado por dual vezes, espremido mesmo,
na linguagem popular, para entender homo era que funcionava e encontraram
algumas falhas na parte ambiental que foi retirado para ser reapresentado com
os problemas resolvidos, e disse de tereln bastante parcim6nia nesse sentido;
coinentou que muitos deles questionaram as infom)agnes, e que, naquela face
de investigagao, quem tinha a informagao, era o Minist6rio Pablico, e
perguntou se sabiain quando des iriam ter as informag6es, e que seria quando
des divulgassem; quando des divulgassem os relat6rios ai des passariam a ter,
at6 entao, ningu6m tinha aquelas informag6es, somente iriam ter os advogados
de defesa dos acusados, e somente iriam ter os Promotores, naquele casa, por
ipso que ele estava falando para des terem bastante cautela o que des falavam
ali; disse que, ainda naquela mesma linha, se lembrava, tajnb6m, um dos nomes
que foram citados, de uma empresa, que ele nio queria repetir ali, que
promoviam os concursos pablicos, e tamb6m se lembrava que ela tinha
prestado vh'ios servigos em Jaguariana, diversos concursos pablicos, forum
prestados nesta cidade por elsa mesma empresa, por ipso pediu para que
tivessem cautela, observassem com muito crit6rio tudo aquilo, e sempre com a
fungao de fiscalizar que o Vereador tinha; disse que a Casa tinha que
acompanhar, sim, de porto, sempre, o tempo todo, e com as medidas e
ferramentas legais que cabiam a ela; a seguir, disse que gostaria de tocar em
outros dais pontos, o primeiro doles, era a quest5o do "Smart Cities", a "Cidade
Inteligente", que foi feith atrav6s de um Ranking, publicado na revista
Exame", e que era muito importante des pensarein nesse futuro muito

pr6ximo, e que para poder ser "Cidade inteligente" era a diferenga que des
iriam ter no futuro, na conviv6ncia, na vida das pessoas, e que n5o viviam mats
sem essen equipamentozinhos eletr6nicos, mas ele tinham que saber que des
tinham que estar em fungal das pessoas, e nio as pessoas em fungao a ele;
parabenizou a Adlninistragao Publica Municipal por investir nisso e frazer
recursos dessa tecnologia para dentro da Cidade, e que achava que era s6 o
primeiro pasco de muitos que miriam; parabenizou alia Administragao naquele
sentido; e a Qltima informagao, falando de INDSAT, e que des tiveram o
resultado do INDSAT naquela selnana e uma grata surpresa, a Cfmara
Municipal de Jaguari6na, na 61tima edigao do INDSAT, estava classificada
coma segunda melhor Cimara na Regiao Metropolitana, com um grau de
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satisfagao ln6dio; disse que agora, continuavam em segundo lugar, s6 que com
alto grau de satisfagao, e que esse era o trabalho de todos des que estavam na
Casa, eraln treze Vereadores que produziam ipso, treze pessoas colnprometidas
coin o trabalho e com a seriedade do Poder Legislative, por isso que des
conseguiam visualizar na sociedade esse trabalho e sous reflexes; parabenizou a
dada um doles, senhores Vereadores, por aquela classi6lcagao e aos Servidores
da Casa por conduzir muito bem os trabalhos no Administrativo, e agradeceu a
ateng5o de todos e desejou boa noite; a seguir, a Sra. Vice-Presidents, CAssia
purer Montagner, devolveu a presid&ncia dos trabalhos da Mesa para o Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo, Presidents. Terminado o Expediente, o Sr.
Presidente suspendeu a sessio por 15 (quinze) minutos, conforms determinava
o Art. 149, Paragrafo Unico, do Regimento Intemo. Terminado o puzo
concedido. o Sr. Presidente reabriu a Sessio determinando a feitura da
chamada, onde foi anotada a presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso
Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Neto, Angelo Roberto Torres, Cfssia
Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio Nets, 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. Constatado n6mero regimental, o Sr. Presidents deu initio a Ordem
do Dia: Em Primeira Discuss8o foram apreciados: 1. Projeto de Lei
Colnplementar n ' 018/2019 do Executivo Municipal, que disp6e sabre
prorrogagao do puzo para adesio ao Programa Especialde Recuperagao Fiscal
das Empresas REFIS Empresas (Lei Complementar Municipal n ' 337/2019)
(Quorum de deliberagao: maioria absoluta: Art . 50, $ 1', 1, do R.I. cc art. 42 da
LOM ). Primeiramente, foi leita a leitura do Parecer Conjunto das Colniss6es
Perjnanentes de Constituigao, Justiga e Redagao e de Orgamento, Finangas e
Contabilidade. Em discussio e votagao o Projeto foia mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 2. Projeto de Lei n ' 047/2019 do Sr. Romilson
Nascimento Silva, que disp6e sobre a fixagao da Lei 13.460 CDI.J (C6digo de
Defesa do Usu6rio do Servigo Pttbiico) nos estabelecimentos, e da outras
provid6ncias (Quorum de deliberagao: maioria dimples: Art .49, "a" $ 1', 1, do
R.I. ). Primeiramente, foi 6eita a leitura do Parecer Conjunto das Comiss6es
Permanentes de Constituigao, Justiga e Redagao e de Orgamento, Finangas e
Contabilidade e de Obras, Planejamento, Servigos Pablicos, Atividades
Privadas e Transported. A seguir, da Comissio Permanente de Constituigao,
Justiga e Redagao foi apresentado Substitutivo ao Projeto de Lei n ' 047/2019,
que disp6e sobre a afixagao do disposto no artigo 4' da Lei Federaln ' 13.460,

77



ⓔ Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

de 26 de junho de 2017, que disp6e sobre participagao, protegao e defesa dos
direitos do usufrio dos servigos p6blicos da administragao publica (C6digo de
Defesa do Usugrio do Servigo P6blico) nos estabelecimentos pablicos no
fmbito do municfpio de Jaguariana, e da outras provid&ncias. Em discuss8o e
votagao o substitutivo, foio mesmo aprovado por unanimidade de votes,
ficando prejudicado o projeto original; 3. Projeto de Lei n ' 058/2019 do Sr.
Cristiano Jose Cecon, que atribui aos organizadores de shows e eventos a
responsabilidade pda limpeza das mas e locals pQblicos ap6s a realizagao da
atividade, no fmbito do Municipio de Jaguariana, e da outras provid&ncias
(Quorum de deliberagao: maioria simples: Art. 49, "a" $ 1', 1, do R.I. ).
Primeirainente, foi feita leitura do Parecer Conjunto das Comiss6es
Permanentes de Constituigao, Justiga e Redagao e de Orgamento, Finangas e
Contabilidade e de Meio Ambiente, Uso, Ocupagao e Parcelamento do Solo. A
seguir, da Comiss5o Permanente de Constituigao, Justiga e Redag5o foi
apresentado Substitutivo ao Projeto de Lei n ' 058/2019, que atribui aos
organizadores de shows e eventos a responsabi]idade pe]a ]impeza dos ]ocais
em que foram realizados, no fmbito do municipio de Jaguariana e da outras
provid6ncias. Em discussao, pediu a palavra o Sr. Cristiano Jose Cecon que
cumprimentou a todos, dizendo que aquele era ul-n proleto que sempre sonhou
em realizar e, gragas a Deus, atrav6s do Jiu Jitsu, conheceu vfrios parses do
mundo onde era bem diferente do Brasil, onde qualquer evento, no final tinha
que ester totalmente limps o local; muitas pessoas poderiam falar que era
servigo da Prefeitura, era servigo dos 6rgaos pablicos a limpeza, por6m, ele
falava sabre a educagao de friar o hfbito de saber colocar o pixo no seu devido
lugar, e ele flcou muito contents na quarta-keira o empenho, dada um dandy
pequenas dicas e que tinha ficado muito feliz, saiu de la muito contents na
quarta-keira passada; disse, ainda ,outra coisa que queria retratar com o Gustavo
Abdel, o jomalista Gustavo Abdel onde falou sabre o name deli, do jomalisLa,
na fda passada, por6m, o Gustavo sempre o tratou com muita utica e o trabalho
dele era importance porque quando o jomalismo era feito com utica era
importante para des, politicos, porque elam cobrados; agora, por6m, ele era
contra os sites politicos que induziam as pessoas ao entendimento errado,
pegavam a fragilidade do mats pobre que ja estava desempregado, pobre,
doente e fazia a pessoa virar 6dio, entenderam, perguntou; pegava a fragilidade
da pessoa induzia ao pensamento enado e o trabalho deles que poderia ser bom
ou poderia n5o ser bom mas, que estavam tentando uma melhora para a
sociedade, confundiam a cabega das pessoas e aquino virava 6dio e o mundo
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estava cem por canto de 6dio e que nio dava mais para ter um por cents, nio
tinha condig6es, entao, era para mudar aquele pensamento. A seguir, em
votagao o Substitutivo ao Projeto de Lei n ' 058/2019, foia mesmo aprovado
por unanimidade de votos, e o projeto original foi prejudicado. 4. Prqeto de Lei
n' 074/2019 do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipaln ' 2.567/2019,
que disp6e sabre a instituig5o da imprensa oficial eletr6nica do Municipio de
JaguariQna, na forma que especifica (Quorum de deliberagao: maioria dimples
Art .49, "a" $ 1', 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 foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votes; 5. Projeto de Lei n ' 075/2019 dos
Srs. David Hilgrio Nets, Alfredo Chiavegato Nato, Luiz Carlos de Campos,
Jose Munoz e Angelo Roberto Torres, que altera a Lei Municipal n ' 2.153, de
17 de junho de 2013, que disp6e sabre a instalagao de medidores de aqua, nas
6omias que especifica, e da outras provid6ncias(Quorum de deliberagao:
maioria simpler: Art .49, "a" $ 1', 1, do R.I. ). Primeiramente, foi Heita a leitura
do Parecer Conjunto das Comiss6es Permanentes de Constituigao, Justiga e
Redagao e de Orgamento, Finangas e Contabilidade, de Obras, Planejamento,
Servigos Pablicos, Atividades Privadas e Transported e de Meio Ambiente,
Uso, Ocupagao e Parcelamento do Solo. Em discussio e votaQao o Projeto foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia, o Sr.
Presidente deu initio a Explicagao Pessoal dos Senhores Vereadores, que se
inanifbstariam sabre atitudes pessoais assuinidas durante a Sessio ou no
exercicio do mandate(Art. 168, R.I.): pda ordem, usaria a palavra o Sr.
Cristiano Jose Cecon que a passou; a seguir, usou a palavra o Sr. Alfredo
Chiavegato Nato que cumprimentou a todos, novamente e, tamb6m o Secretfrio
Valdir Parisi, dizendo que gostaria de voltar mais uma vez no assunto do
acontecido na Cidade, no dia anterior, e que o nobre Presidents explicou muito
bem a questao jurfdica, dizendo ao Presidente, com relagao aos fates e depois,
coin relagao do que syria transfomlado em acusag5o, mas o que tinha que
ressaltar era o seguinte, que o Minist6rio PQblico atrav6s de deus agentes nio
iriam vir prender um cidad5o se nio tivesse a convicgao de que aquino que
estava acontecendo jf nio teria prova suficiente para aquino; sabia que os f atom

ainda estavam para serem apurados e des, realmente, estavam; todos os nobres
Vereadores n5o tinham inforlnag6es corretas at6 para trocarem aquelas
infer'mag6es, mas, o que o deixava preocupado e voltava a dizer, era a
blindagem que ja teve o funcionfrio com todd o respaldo juridico que poucos
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tinham, poucos tinham o respaldo que ele estava tendo jurfdico para poder ter o
direito de defesa assegurado, aquela era a grande preocupagao dole, se nio
devia nada, nio precisava nem de advogado, nio precisava nem ser
acompanhado se foi at6 1a para prestar um esclarecimento, enfim, estava
prestando esclarecimento, nio precisava ser assegurado, principalmente, de um
advogado da qual foram infomlados que era o advogado do, homo disse muito
bem o Vereador David, no hoje, era um Diretor e nio um ex-Secretario, era um
Diretor do Municipio de Jaguariana, foi ex-Secretario, inclusive o Vereador
flcou sabendo que ele era ex-Secretfrio fazia uns vinte dias quando precisou
resolver um neg6cio de uma cagamba, disse que n5o resolvia mats e quem
resolvia agora era a Femanda; ele at6 achou que estava de f6rias e a Femanda
estava cobrindo as fErias, labia If; se era um ex-Secretfrio e se estava
desempenho uln bom papel, colno aquela Casa mesmo fez dizendo que estava
fazendo um both capel por diversas vezes, entao, por que deixou de ser
Secretirio? Eram fates que flcavam preocupados, era aquino que estava
querendo saber, quem estava pagando aquele advogado? Era o que queria saber
tamb6m, porque aquela preocupagao de ter aquela, uma pessoa de renome
mesmo para defends-1o? Entao, ele labia que o nobre Presidents deu todos os
esclarecimentos possiveis e la estavam investidos da tranquilidade de Vereador
e poder expor aquino que imaginavam com toda a tranquilidade possivel, sem
ter qualquer typo de represalia, porque a fungal doles, homo Vereadores, era
poder ter a tranquilidade de expor aquilo que estavaln imaginado dos fates e o
que ele estava imaginando, naquele momento, era que era muito ing6nuo ou era
muito laranja, n5o era? Porque se ele fosse muito ing6nuo nio precisaria nem
de advogado, pensava assim, colneteu um equfvoco, sabia la, foi pogo de
surpresa e n5o sabia o que estava fazendo, labia la, mas quando tinha algu6m
para instruir o que ia falar, aquilo o preocupava, entao, ele voltou a dizer que, o
minimo que a Administragao deveria fazer, pediu desculpa se era uln cargo
comissionado, tinha que exonerar; disse que atitudes tinham que ser tomadas,
nio podia compactuar, nio podia compactuar com um neg6cio daquele e voltou
a dizer, rumores, ele nio tinha prova tamb6m, havia rumores sobre atitudes
ilicitas na Secretaria de Obras, nio era de hoje que ele escutava, ngo era de
hoje, e por diversas vezes ele alertou de alguns f alas que flcaram sabendo para
que as coisas fluissem da maneira correta que tinha que fluir e, algumas coisas,
at6 aquele moments ndo aconteceram, tamb6m, entao, sinai que quem estava
Banhando alguma coisa com aquilo, ele flcava preocupado; disse que ele
pensava que, independente do que a Justiga ida fazer e, ele voltou a dizer, n5o
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estava, ainda maid o GAEGO nio foi feito aquino da noite para o dia, tinha um
embasamento legal, tinham provas suficientes para tentar, tentar nao, para
poder fazer com que a pessoa tivesse a prisao preventiva por cinco dias, entao,
ele entendia que a Administragao Publica nio podia contar com funciongrios
que deixassem de prestar a comunidade e, a quem o indicou, a conHianga que
merecia o primeiro pasco era dizer: "Desculpe, voc6 nio serve para estar num
servigo pablico", era a primeira coisa; coin relagao a tudo aquilo que foi ditz
polo CONSAB, voltou a dizer que baba na tess que tinha que rover tudo que
estava acontecendo com o CONSAB, at6 a autorizagao que foi dada pda
Cfmara em participar do Cons6rcio e homo muito bem disse o David, e se
aquela representagao quanto o que foi gasto com o CONFAB, era judo aquilo
mesmo? Estavam mantendo um Cons6rcio que, ao ver doles, e dole tamb6m,
tinha dodo um "know how" em todas as areas, Cram exce16ncias em today as
areas, entao, nio precisavam doles para poder ensinar a des o que deviam fazer
na Area alnbiental; disse que tinham que rover os valores em relagao aquino e
que era o memento daquela Casa, homo foi bem ditz la, de ter maid cautela,
principalmente, nas anflises que tinham a frente de alguns proUetos que tinha
aquele tema coma relevante a questao ambiental; sabiam que a questao
ambiental sobrepunha iquestao do CONFAB mas, o CONFAB, com tudo
aquilo que foi dito sabre aquela entidade, nio tinha nada maid a contribuir com
a imagem do Municfpio, perdeu a credibilidade, ele pensava daquela forma;
entao, ida manter o seu posicionamento, dizendo que n5o concordava com
pessoas que exerciam um cargo pQblico para ter facilitag6es e serum alvo de
corrupgao, ele nio concordava; ja teve a oportunidade deli e ja tinha outro
funcionfrio ligado na mesma Secretaria que teve a oportunidade e, mais uma
vez, deixou a desejar com relag5o a credibilidade de suas agnes; entao, aquelas
pessoas nio podiam estar pr6ximas da Administragao ou estavam
compactuados com aquelas pessoas, ou que se desligassem, nio podia, ele
pensava daquela forma por maid que fosse funcionfrio pablico; alguns
concursados tinham que sofrer todas as sang6es previstas na legislagao e ngo
podia passar a m5o na cabega; se o Brasil tinha que ser passado a limpo, o
Municipio, mais ainda, porque estavam, no dia a dia, convivendo com situag6es
que estavam vendo e nio podiam compactuar, eram situag6es que tinham que
colocar o dedo na ferida, porque senio que exemplo dariam, perguntou; muitos
falavam que nio conseguiam mudar o Pals, homo nio? Eram pequenas atitudes
que mudavam o Pals e if nio era uma pequena atitude, era uma pequena, era
uma atitude de mostrar o correto sendo que o Pals, por diversos ands, inverteu
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seus valores, antigamente, at6 falava que quem roubava fazia, "rouba, mas faz '
era o loma de um Govemador, tiveram um partido politico que saqueou o Brasil
e ainda tinha gente que falava, "nao...mas, ahl", achava que estava cerro, tinha
que estar na cadeia maid de monte, porque tinha que ter o zelo polo dinheiro
pablico, ele pensava que exemplo tinha que ser dado e, esperava que a
Administragao tamb6m dense o exemplo com relagao aquelas pessoas que
acabaram com a confianga depositada nelas; era o que gostaria de dizer e
desejou boa nolte; a seguir, usou a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo
que passou, novamente a Presid6ncia dos trabalhos da Mesa, para a Vereadora
Cfssia Murer Montagner, dizendo que preferia falar do palpito, e nests, maid
uma vez desejou boa noite aos Vereadores e todos que acompanhavam aquela
sessao; disse que Cram bastante proficuas as palavras do Vereador Fred e,
tamb6m comungava delas com relagao ao vigor das avaliag6es, das apurag6es,
enfim, de judo aquino que vinha acontecendo; quando submeteram um proUeto

no Pals, no ano passado, ao taste popular que foia eleigao, havia um candidate
que dizia exatamente aquilo, o "nosso" Presidente vinha colocando a
diHicuidade de se contrapor aquele inomento difTcil que o Brasil vinha
enfrentando com relagao a corrupgao, aos desmandos e o mau uso do dinheiro
pablico e o Presidents teve sucesso em sua eleigao; naquele memento, se
depararam com uma situagao muito pr6xima doles e, quando a situagao estava
maid pr6xima, ai labia a des fazerem o papal, por ipso, concordava com as
colocag6es do Vereador Fred; avaliar aquino homo disse no comego, tinha que
ter equilibro, ponderagao e, aquela ponderagao estava, exatamente, no que
agora syria apurado; ent5o, o Minist6rio PQblico, mais uma vez ele queria
reforgar, tinha uma palavra em latim chamada 'lus persecutendi", o que era
aquino? Era o direito de perseguir a lei, perseguia a lei para poder fazer cumprir
e quando perseguia a lei tinha os meios e a investigagao era uma delay, o pedido
de prisao preventiva, ou temporaria, era outro caminho; mas, ele gostaria de
reforgar um pouco a fda de initio, ngo podiam fazed falso juizo de valores, era
para tomar cuidado nas colocag6es, porque tinham, sim, que apurar, aquela
Cfmara tamb6m tinha mecanismo para aquilo, era para pensar niles, user as
ferramentas legislativas para entender aquino e, nao, simplesmente, vicar com
noticias midifticas que nem sempre correspondia com a verdade, ou
simplesmente falavam um trecho da verdade, a verdade era major e mais
ampla; quando falavam daquiio, dai ele disse que ida recordar um pouquinho
do passado da Cidade pols, ja tiveram outros problemas daquela natureza em
Jaguariana, jf tiveram servidores pOblicos condenados, inclusive condenados a
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perda do mandato de cargo pablico por, exatamente, recorrer a problemas
daquela natureza em processes judiciais; ja tiveram na hist6ria de Jaguariana
outras situag6es que levaram a Cidade ao Tribunal, ao Minist6rio Pablico, aos
6rgaos avaliadores extemos, homo o Tribtmal de Contas do Estado; entao,
assim, a fungal daqueles 6rgaos era exatamente fazer o controls extemo e des,
na Camara, o intemo mas, da Cfmara o externo do Executivo, por isso era para
usar das ferramentas, trabalhar com bastante parcim6nia; lembrou, kinda, na
outra fda, a questao da empresa que, atualmente, era acusada de fraudes ja
prestar servigos no Municipio e que iam buscar aquilo, o CONSAB estava no
Municlpio desde dois mil e catorze, se ele estivesse enganado pediu, por favor,
para corrigir mas, era desde dots mil e catorze, entao, existia uma hist6ria que
6oi construida ao lingo daquele trabalho, o trabalho do CONSAB, exatamente
buscava dar a populagao o que o Poder Pablico, infelizmente, nio fazia; poderia
se fazer mesmo por concurso pablico, proven os cargos e tinha toda aquela
hama de servigos bem aplicados, entao, ele concordava com o Vereador, era
exatamente naquela linha mas, nio podia fechar os olhos, falar que a Casa ida
6echar os olhos ou n5o acreditar na Justiga, nuncal Iriam, sim, acompanhar e
fazer o que era o certs; disse, ainda, que ida deixar uma iltima informagao que
o ex-Secretfrio e Diretor, Lucas, havia acabado de sair da prisao, entao, ele
cumpriu o que a determinagao do Minist6rio PQblico se deu para que prestasse
o esclarecimento necessgrio e ele it)i liberto naquele dia da prisao, que foi
conferida no dia anterior e acreditava que o andamento e a instrugao do
inqudrito do Minist6rio Pablico, eventual aWaD penal que viesse acontecer,
colocaria os fates, realmente, &s claus e ai, sim, as atitudes deveriam ser
tojnadas; terminou a fda com um principio Constitutional que falava assim:
;N6s temps uma presungao de inoc6ncia pda Constituigao", era constitutional
e quem escreveu foi em oitenta e tito; ent5o, n5o podiam julgar antes que a
Justiga se manifestasse e em todas as instfncias da Justiga que recorria at6 a
61tima, que era chamado de trgnsito em julgado e, ai sim, poderiam dizer:
:Voc& 6 condenado, voc6 foi acusado e voc6 vai pagar polo seu errs." Gragas a

Deus, o Pals vinha mostrando aquino, a "Lava Jato" era um grande exemplo,
alguns tenLavam nio deixar evoluir mas, ela era um bom exemplo que servia
para os Municipios, para os Estados e para a Uniao; aquelas elam as suas
palavras e desejou boa nolte a todos; pda ordem, a Sra. Cfssia Murer
Montagner devolveu a presid6ncia dos trabalhos da Mesa Vereador Walter Luis
Tozzi de Camargo, Presidents; a seguir, usou a palavra o Sr. David Hilfrio
Nato que cumprimentou a todos novamente, dizendo que ida ressaltar algumas
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quest6es, a questao do...ele esperava que o Lucas tivesse entregado se foi
laranja de algu6m e que, naquela noite, ele p6de ter pensado bem e entregue se
tinha mais alguns envolvidos e se, realmente, tinha alguma coisa a ser
declarada; disse, ainda, que no Obras existiam diversas irregularidades e
algumas coisas at6 absurdas, n8o sabia se as pessoas ja viram um monte de pixo
que tinha la e foi aumentando durante os amos; uma empress ganhou uma
licitagao, fazia, mats ou menos, uns dois, tr6s memes, de um milhio e oitocentos
mil reais, apenas para trial aquele lixo, para separar o lixo da tina e quem
transportava era o Municfpio, estavatn falando de um milhio e oitocentos mil
reais; entao, o que aconteceu no dia anterior era, simplesmente, a pontinha de
um novelo de la para ser puxado por aquela Casa e comegar uma investigagao
mais acirrada; a questao do pr6prio lixo, onde viram que era toneladas e
toneladas sem pesar, porque a balanga ficou quebrada, aproximadamente, um
ano; n5o labia quem se beneficiou com balanga quebrada, a Prefeitura onde
caminh6es de lixos sairam de la sem sequer serum pesados, aquino era mais
uma questao que precisava ser investigada; Cram diversas quest6es que
escutavam de funcionfrios la dentro falar, diariamente, funcionfrios de carreira
que falava do absurdo que acontecia dentro da Secretaria de Obras, entao,
achava que aquela Casa, o primeiro ponte dela era chamar as pessoas at6 1a e
comegar a ouvi-las e comegar a entender o que, realmente, estava acontecendo;
disse, ainda que, quando o nobre Presidents falava de pessoas condenadas, ele
concordava, tinham diversos servidores condenados por licitag6es antigas,
coho tinha o pr6prio Prefeito condenado em primeira instancia, entao, valia
ressaltar aquino, tamb6m, e dizer que o trfnsito julgado era uma quest5o que
tinha que esperar o trinsito em julgado mas, no hoje, sabiam que a segunda
instancia, o julgamento de segunda instancia, ja tomava a pessoa sem poder
concorrer aos cargos, sua vida publica e poderia ser prego; entao, o trinsito
estava em julgado, sim, mas tinham que saber, tamb6m, que a Justiga nio era
porque era primeira instancia, ou segunda, ou uma investigagao que nio tinha o
devido valor e que aquela Casa nio tinha que abrir os olhos; entao, que flcasse
o recado para a Administragao que tinha que investigar, sim, que aquela Casa
estava la para aquilo, fiscalizar e tinha que comegar a falar; disse que muito o
espantava o si16ncio de muitos e que aquilo era uma coisa muito triste para a
Cidade, pols sabiam o que aconteceu no dia anterior, todd mundo foi cobrado,
todd mundi foi questionado e poucos falaram, talvez, esperando algo maid
concrete mas, ele nio podia deixar de tatar e dizer que a Casa precisava
comegar a abrir a janela e olhar, realmente, o que estava acontecendo, nio s6 na
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Secretaria de Obras coma, tamb6m o preocupava a questao que aprovaram do
CISMETRO que, na 6poca, voltava a retomar; o CISMETRO foi vendido para
o Municipio que syria para agilizar exames, no hoje o CISMETRO ja estava
acoplando postos de saade, ja estava contratando funcionfrios e estava indo no
mesmo caminho que comegou o CONSAB, la atrfs em dais mil e dezesseis;
dais mil e dezesseis comegou tudo legal, chegando dois mil e dezessete
comegou uma contratagao exorbitante, servigos que o Municipio nio fomecia
que comegou a ser atendido via CONFAB e aquilo virou o que virou; entao,
aquela Casa tinha, sim, que ver os contratos, trazer aquilo para a Cimara
Municipal que era o verdadeiro papal Legislative, que era fiscalizar; agradeceu
e desqou boa noite a todos; n8o havendo mais ningu6m inscrito e antes de
encerrar a Sessio o Presidente lembrou que no dia seguinte, is dezessete horan
teria reuni5o da revis5o do Regiments e is dezoito horan reuni5o de Comissi5es.
Terminada a Explicagao Pessoal, o Sr. Presidents encerrou a Sessao,
convocando a pr6xima Sessio Ordinfria para o dia quinze de outubro de dois
mie dezenove, terra-keira, com initio determinado para as dezoito e trinta
horan. Nada mats havendo a tratar, lavreia presents ata que aida e achada
confomle, vai devidamente assinada,
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