
Cfmara Municipal de Jaguari6na
Estado de S5o Paulo

Ata da D6cima Terceira Sessio Extraordingria do terceiro ano da D6cima Sexta

Legislatura da Cgmara Municipal de Jaguariana, realizada aos oito de
novembro de dais mil e dezenove, is dezessete horan, na Sale das Sess6es
:Vereador Reynaldo Chiavegato", da C&mara Municipal, localizada no EdifTcio

Municipal Dr. Sebastiio Paes de Almeida, desta cidade. Presidente Sr. Walter
Luis Tozzi de Camargo. Vice-Presidente Sra. Cfssia Murer Montagner.
Secretfrios Srs. Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Primeiramente,
6oi feita a Leitura de Texts Bfblico, conforme Resolugao n.' 80, de 21 de
fevereiro de 1997, sends que o Sr. Presidente convidou o Vereador Cristiano
Jose Cecon para proferir o seguinte texto: Livro dos Provdrbios - Capitulo 3
versiculos 27-35: "Se Ihe for posslvel nio negue um favor a quem precisa. Nio
dina a seu pr6ximo: 'Va embora. Passe depois, que eu Ihe darei amanha ',
quando voc6 tem a coisa na m5o. N5o planeje o mal contra o seu vizinho, pois
ele mora ao seu lado e confia em voc6. Nio abu processo sein motive contra
ningu6m, se a pessoa nio Ihe fez nada de mal. Nio tenha inveja do homem
violento, e de modo nenhum imite o comportamento deli, porque Deus detesta
o perverso, mas 6 amigo dos justus. O Senhor amaldigoa a casa do injusto, mas
abengoa a morada dos justus. Ele zomba dos zombadores, mas favorece os
pobres. Os sfbios possuirao a honra, por6m os insensatos receberio a
vergonha." A seguir, o Sr. Presidents determinou a feitura da chamada, onde foi
anotada a presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva,
Alfredo Chiavegato Nero, Angelo Roberto Torres, Cissia Murer Montagner,
Cristiano Jose Cecon, David Hilgrio Nero, Inalda Lido de Barros Santana, Jose
Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson
Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo.
Constatando nOmero regimental, o Sr. Presidents, proferindo as seguintes
palavras: "Sob a protegao de Deus iniciamos os nossos trabalhos", declarou
aberta a Sessao, comunicando que aquela Sessio Extraordingria fora
previamente convocada para que a Casa deliberasse a respeito de materia
abaixo relacionada, motive polo qual deu initio a Ordem do Dia: Em Unica
Discussio foi apreciado o Projeto de Lei n ' 083/2019, do Executivo Municipal,
que autoriza o Poder Executive a contratar operagao de cr6dito junta a Caixa
Econ6mica Federal, no imbito do Programs FINISA Financiamento a
Infraestrutura e ao Saneamento na Modalidade Apoio Financeiro, destinado a
aplicagao em Despesa de Capitals a oferecer garantias, e da outras
provid6ncias(Quorum de deliberagao: maioria absoluta: Art .50, $ 1', Vll, do
R.I.). Primeiramente, foi feita a leitura do Pareccr Conjunto das Comiss6es
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Permanentes de Constituigao, Justiga e Redagao e de Orgamento, Finangas e
Contabilidade, de Obras, Planqamento, Servigos Ptlblicos, Atividades Privadas
e Transported e de Meld Ambiente, Uso, Ocupagao e Parcelamento do Solo.
Em Discussao, pediu a palavra o Sr. Luiz Carlos de Campos que perguntou se
n8o ida ter a leitura do prqeto; depois de algumas indagag6es, e o Vereador
dizendo que dependia dos demais Colegas, o Sr. Presidente disse que estava
autorizado a ler; o Sr. Luiz Carlos de Campos pediu se tinha para ser colorado
no telco para que todos pudessem acompanhar; o Sr. Presidents suspendeu a
sess5o por alguns minutos para alustes da parte t6cnica, e feito ipso, foi reaberta
a sessao, sendo lido o Projeto de Lei n ' 083/2019, do Executive Municipal, que
autoriza o Poder Executive a contratar operagao de cr6dito junto a Caixa
Econ6mica Federal, no Ambito do Programa FINISA Financiamento a
In#aestrutura e ao Saneamento na Modalidade Apoio Financeiro, destinado a
aplicagao em Despesa de Capitals a oferecer garantias, e df outras
provid6ncias; temiinada a leitura, o Sr. Presidents colocou em votagao o
referido projeto, sendo que o Sr. Luiz Carlos de Campos pediu a palavra,
dizendo que ida pedir licenga aos nobres Paras para fazed a leitura da
justiHlcativa do seu veto em relagao aquele projeto: "Os problemas que se
pretends resolver com este empr6stimo tem side tema de debate na Cfmara
Municipaldeste o initio delta Legislatura, principalmente em relagao a malta de
aqua. Em meados de 2018 foi informado no Plenfrio delta Casa de Leis, por
membros do Poder Executive, que a Estagao de Tratamento de Agua estava
operando no seu limite, tratando 200 litros de agua por segundo, o que estava
sobrecarregando o sistelna e ja se passaram maid de 12 memes e o problema
ainda continua. Nosso Municipio tem uma arrecadagao excelente, ainda maid,
se comparada com as dos municipios vizinhos, mas acontece que a Prefeitura
tem gasto maid do que anecada e asta situagao precisa ser equacionada o
quanto antes. Para que as pessoas possam conhecer o que estamos dizendo, em
valores arredondados, em 2018 a media mensalda receita foi de 28,1 milh6es e
em 2019 6 de 29,4 milh6es, teve um aumento na arrecadagao de 1,3 milhio ao
m6s, no entanto, a media menial da despesa, que em 2018 foi de 27,0 milh6es,
em 2019 6 de 32,3 milh6es, um aumento na despesa de 5,3 milh6es ao m6s, o
que se verifica que a Despesa tem aumentado muito maid do que a Receita
neste ano de 2019. Os dados apresentados foram extraidos dos balancetes da
Receita e da Despesa que a Prefeitura encaminha mensalmente a Cflnara
Municipale as medias de 2019 foram apuradas considerando o acumulado at6 o
m6s de setembro, tendo side excluidas as Receitas de 22,8 milh6es e as
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Despesas de 4,1 milh6es do Regime de Previd6ncia Municipal
JAGUARPREV, com saldo positivo de 18,7 milh6es, ja que a Prefeitura nio
pode usar destes recursos para pagamento de suas despesas. As Despesas
iiquidadas a maior que as Receitas v6m crescendo em 2019 e jf superam as
receitas em 26,0 milh6es. Se o gasto a maior apurado em setembro for somado
aos Restos a Pagar de anon anteriores e a Dfvida Consolidada do Municipio,
que ao final de agosto de 2019 estava em 39,6 milh6es, demonstrados na
audi6ncia publica das metas Htscais realizada na Cimara Municipal no 6lnal de
setembro, a DIVIDA ATUAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA no fim de
seteinbro de 2019 6 de b 65, 6 milh6es de reais. Problemas coma a malta de
fgua; Tenenos desprovidos de calgada, homo 6 o casa da Praia Emilio
Marconato, que vai do Baino Joio A]do Nassif ao Distrito ]ndustria], onde os
pedestres sgo obrigados a andar polo asfalto; Sinalizagao de transits, no que se
revere is pinturas de solo, que est5o apagadas e que podem ocasionar acidentes,
homo jf aconteceu e foi relatado por cidadio na Tribuna delta Cfmara
Municipal, cobrando provid6ncias neste sentido; Plazas de identiHicagao dos
nomes de rua apagadas; Sujeira pdas mas, coma diversas embalagens plasticas,
que com as chuvas vio aclabar chegando aos cursor de agua, afetando o meio
ambiente; Ruas mal iluminadas, com muitas lampadas apagadas, homo o
exemplo citado na Qltima Sessio Ordind'ia de 05/11/2019, na Rua Osvaldo
Vicentini, que lila o Jardim Europa ao Bairro Sio Jose, com uma sequ6ncia de
3 a 4 posted com lampadas apagadas, coma tamb6m acontece em vfrios outros
pontos da cidade. Outro problema que ocorre todd ano, a 6poca das chuvas este
chegando, as mas vio vicar esburacadas, serf que a operagao tapa-buraco serf
eficiente, n8o vai demorar tanto para se realizar este servigo? Ao meu ver o
maier problema 6 de gestao e se bem administrado o municipio n8o precisa de
empr6stimo para realizar os investimentos que a cidade necessita, considerando
que a Prefeitura arrecada em media 29,4 milh6es de reais por m6s, conforms os
dados extraidos em setembro de 2019, necessitando equacionar as suas
despesas com as receitas arrecadadas. Quero deixar c]aro que sou favorfve] a
estas obras, mas ngo delta fauna, mediante empr6stimo bancario, que neste
casa 6 de 15,0 milh6es de reais e que conforms consta do cronograma
apresentado no processo, vai custar ao municipio ao seu fina123,86 milh6es de
reais, sendo que 8,86 milh6es de reais sio de encargos e juros. Na atual
administragao ja foram realizados outros dois empr6stimos e em um futuro bem
pr6ximo a conta vai comegar a chegar e de onde vio ser tirados os recursos
para que CIGS spam palos? Serf que n5o v8o acabar afetando atendimentos
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essenciais a populagao, coma a satlde e a educagao? Desta forma vou votar
contririo a este projeto de lei." Disse que era ipso que ele queria deixar
registrado, e que ele preferiu redigir ajustinlcativa do seu vote, para nio se
esquecer de nenhum detalhe, e que ele labia que era um projeto que ida trazer
consequ&ncias futuras para o Municipio de Jaguariana; reafimiou que ida votar
contra aquele proyeto lei; agradeceu; a seguir, pediu a palavra a Sra. Cfssia
Murer Montagner que cumprimentou a todos os presented, ao Presidente,
Colegas Vereadores, aos funciongrios daquela Casa que estavam 16 num horgrio
que n5o era previsto para sess8o e, s6 para registrar, ela achava que a maioria
das pessoas sabiam mas, is vezes, saba um boato que des ganhavam extra,
confirmando com o Vereador David, por sessio extraordingria e que aquino nio
era real, n5o ganhavam nada extra por participar de uma sessio extraordinaria;
com relagao ao prqeto ela queria dizer que, ao contrArio do Vereador Boz6 era
a favor por causa de alguns pontos que ela ida tocar la; primeiro que, o banco
que ida fazer aquele empr6stimo, coder o empr6stimo a Jaguariana, era um
banco s61ido, que era a Caixa Econ6mica Federal e a informagao que tinha era
que s6 os municipios que tinha uma boa saQde financeira tinha direito, vinham
conseguindo o acesso aquele financiamento; na opiniao deli, o Recurso era
necessfrio, via homo investimento, porque tinham, realmente, uma situagao na
questao da agua que ha muitos anos estava deflcitaria, precisava acertar e ida
trazer beneficios para toda a Cidade com relagao a iluminagao e outras coisas
maid, era um projeto bem ample que ida favorecer toda a Cidade e, tamb6m,
queria reafirmar a confianga deja no Poder Executivo, porque o Poder
Executive que estava la no momento, que foi votado por des, foi eleito e ela
tinha conHianga nile; outra coisa que ela gostava daquele tips de financiamento
era que vinha com a utilidade determinada, conHirmando com o Vereador
Neguita, entao, seria usado nisso, nisso e nisso e, inclusive, a infos'macao que
tinham era que a Caixa ida soltando dinheiro conforms as obras iam sendo
feitas, entao, n5o tinha a possibilidade de desvio nenhum, o dinheiro ida ser
usado no que estava sendo proposto o proUeto; entao, com tudo aquilo achava
que estavam num memento de dar um "up", dar uma alegria na Cidade e,
tainb6m, de obras muito necessfrias estruturais e ela entendia que aquele
dinheiro n5o existia no Orgamento e syria muito bem vindo, portanto, ela
votaria a favor do projeto; a seguir, pda ordem, pediu a palavra o Sr. Luiz
Carlos de Campos dizendo que o Municipio estava dando homo garantia, coma
foi lido no projeto, as Receitas constitucionais que Cram a maier Receita do
Municipio, ngo era porque estava clam a saQde boa, nao, o Munis(pio, era
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porque at6 setembro, de ICMS foi de cents e quarenta e sets milh6es, era por
causa daquilo, des tinham garantia de receber, era por isso que estava, senio
nio fariam o empr6stimo de maneira alguma, n5o que passava nada, que estava
beleza, era porque estava com a Receita boa e o Municipio estava dando aquela
Receita homo garantia, dais pagamento do empr6stimo sairia do ICMS e do
Fundo de Participagao, syria dali; a seguir, pda ordem, pediu a palavra o Sr.
David Hilgrio Nets que cumprimentou todos os presences e disse que, antes de
falar o vote deli, queria s6 fazer uma pergunta aos nobres Colegas,
direcionando a Llder de Govemo, a Cassia, perguntando a ela se sabia que taxa
serra aqueles juros que seria aplicada naquele empr6stimo; com a palavra a Sra.
Cgssia Murer Montagner dizendo que foi mencionado para des que serra de
onze por cents com a possibilidade de, numa negociagao, diminuir aquilo,
abaixar; dais Vereador David Hilfrio Nato perguntou, novamente, a
Vereadora, se ela labia qual era o parametro que syria usado, se era o IPCA,
qual induce que syria utilizado; voltando a fda a Sra. Cfssia Murer Montagner,
ela disse que o que foi dito para des era aquilo da questao de arne por cents
com car6ncia e que a negociagao estava sendo feita pda Prefeitura; novamente,
com a palavra o Sr. David Hilirio Nato, disse que estava perfeito e que aquino
que o preocupava, ningu6m labia qual a taxa de juror que serra em ama
daquele valor; no proleto de lei nio Calava a taxa de juros, no prqeto de lei s6
falava do empr6stimo de quinze milh6es, aonde estava falando de onze por
canto era no oflcio, oflcio que nio era lei, oficio que aquela Casa ngo votava e
era a meslna coisa com as obras, tamb6m, na lei n8o falava se ida fazer a agua,
se maria a ciclovia, se ida fazer iluminagao publica, na lei nio dizia nada
daquilo, disse que seriam quinze milh6es de reals para Despesa de Capital,
podia ser asfalto, podia ser o que achavam que deveria ser, s6 nio poderia pagar
a folha de pagamento, do resto poderia ser tudo, que garantiam que teriam no
moments de votar aquilo e saber se teria agua para a populagao no amanha,
perguntou, a palavra do Prefeito? Pediu desculpa, dizendo que foi dado, no
passado, trfs milh6es de reals que a Casa liberou e n8o foi feith, quinhentos mil
reais que ele encaminhou daquela Casa com um projeto deli, uma emenda, para
tirai da Secretaria e it at6 a Secretaria para tirar da Casa it para a Secretaria de
SaQde para ter psic61ogos para as criangas e o dinheiro tamb6m ngo tinha
chegado, ficou sabendo, inclusive, que o Conselho da Educagao ida chalnf-lo
para perguntar onde estava, entao, que ficasse claro e perguntasse para a saQde
porque ela estava com aquele Recurse; entao, disse is pessoas, ele por ngo
azhar ester satisfeito com um papal que chegou do Executivo, ele passou o dia
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estudando, porque no dia anterior ele nio estava na Cidade e, naquele dia,
resolveu extender um pouch; ligou na Superintend6ncia da Caixa para entender
um pouch daqueles valores e daf se assustou um pouco mais, pris estavam
falando de uma taxa axa que variava de cinco a sein por canto conforms
assinatura do contrato maid CDI, para quem nio sabia o que era CDI era
CertiHlcado de Dep6sitos Interbancarios, o que aquino significava? Quando um
banco pegava recurse de outro banco era em ama daquela taxa que era
varifvel, estavam falando de CDle para des entenderam, disse aos nobres
Colegas, era uma taxa que era utilizada para empr6stimos rapidos, por qu6?
Porque de um ano para outro podia variar bastante, o CDI, no momento, estava
baixo, em togo de quatro virgula cinco, s6 que o CDI, ha dois anos, estava
quatorze, treze virgula vinte e tr6s; resumindo, aqueles onze ia virar dezoito,
estavam f alando em dezoito por canto, confirmando com o nobre Colega Luiz
Carlos, em ama de quinze milh6es de reais, porque tinham dez anos para pagar
aquele empr6stimo; entao, era uma situagao totalmente incabfvele infundada
para aquela Casa votar aquilo, naquele moments; primeiro, por ngo ter uma
garantia do que syria feith, ele estava cansado de palavras e s6 acreditava no
papal agora, palavras if, ja bastou, achava que ja tinha passado por tudo aquino;
ja fizeram um empr6stimo de tr6s milh6es naquele mandato, depois empr6stimo
de maid leis milh6es de reais e, para quem ngo sabia, a Secretfria de Finangas
respondia por tr6s processos de improbidade administrativa, aquela que tomava
conte do dinheiro; entao, elc, com todo o respeito, uma Cidade com
quatrocentos milh6es de reais ter que fazer um empr6stimo de quinze milh6es
com juros que os nobres Colegas se quer sabiam coma ida pagar, dai falava que
era car6ncia de dais antes, realmente, Prefeito pensando na reeleigao, porque
pensar na Cidade ngo estava pensando, porque pensar em Jaguariana era
economizar, era conseguir fazed com Recurso proprio homo sempre foi feito;
eln dais mil e otto, a Cidade comprou uma fazenda de doin milh6es com
recurso pr6prio, sempre fez escola com recurse pr6prio, UBS com recurse
pr6prio, agora fazer empr6stimo, porque era fhcil, n8o precisava diminuir cargo
em comissao, n5o precisava fechar a tomeira do Executivo e aquela Casa 6icava
no desrespeito, acontecia daquela forma e ia passando, se o Prefeito falou que
era bom, entgo "vamos" votar; falou que era onze por canto, mas n8o deu o
Home, nio falou a taxa que ida ser cobrada e se mudasse a Presid6ncia? E se de
um ano para o outro o Ministro achasse que tinha que subir a taxa selig que,
automaticamente, subiria o CDI, coma ficaria aquela situagao? Era um
descontrole financeiro, era um desrespeito com a cidade de Jaguariina e com a
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populagao porque poderiam ter a certeza ningu6m estava preocupado, o que
syria feith, estava preocupado que a eleigao syria no pr6ximo ano, porque se
estivesse preocupado com a populagao tinha pego os tr6s milh6es de reais que a
Casa destinou para Estagao de Tratamento de Aqua e tinha feith, nio tinha
gasto com coisas que des se quer sabiam, porque ningu6m veil esclarecer;
entao, o desrespeito ja bastava, o vote dole seria contrfrio e, com muito pesar
falava aquilo para a populagao, se aquele projeto passasse, aquela Casa teria
que Hlcar em ama todos os dias para saber onde estava indo aquele dinheiro,
porque at6 o comego do ano passado precisava de tr6s milh6es para f azer uma
Estag5o de Tratamento de Agua; agora naquele novo proJeto, porque nio era
um prqeto que foi apresentando, foi um esbogo, um pedago de papal dizendo
que ida gastar dezoito milh6es de reais; e que a informagao que teve ha pouch
do nobre Colega era que todd mundo labia que existia um pogo if no
condominio, perto do Pitangueiras, do January, com agua, cem mil litres por
minute, correto? Era aquilo? Pogo aquele que ida se gastar com um
investimento baixissimo e, aquela populagao n5o estaria passando aquela
dificuldade; entio, f altava administragao, faltava boa vontade e faltava ter mais
respeito com o dinheiro pablico que, infelizmente, a Administragao nio estava
tendo; agradeceu dizendo que o vote deli era contrfrio aquela abenagao e
esperava que aquilo nio passasse, n8o perseverasse, porque sabiam que as
pr6ximas gest6es ficariam com uma divida gigantesca para pagar, era pegar
quinze milh6es para se pagar vince e cinco, trinta e, dependendo da taxa,
passaria daquele valor e aquilo ngo tinha cabimento nenhum, a cidade rica
coma Jaguariana que tinha dinheiro e tinha Recurso, fazer um empr6stimo
daquele, nio tinha cabimento; agradeceu, desejando boa nolte a todos; a seguir,
pda ordem, pediu a palavra a Sra. Cfssia Murer Montagner pedindo desculpa
ao Vereador que disse que o proleto ngo era, assim, o que foi proposto pda
Caixa foi apresentado na reuni8o de Comiss6es, entao, tinha tudo la e at6 serra
bom se apresentasse, nio sabia se tinha o projeto, ngo tinha; entao, tudo la,
inclusive os valores, pecos ments, foi aquino que a Prefeitura cedeu e,
exatamente, tudo que syria feith, as mas que seriam contempladas; naquele
momento, tomou a palavra Sr. David Hilfrio Nets dizendo que velo homo
anexo e nio no proUeto, disse a Vereadora; com a palavra a Sra. Cissia Murer
Montagner dizendo que, sim, e que estava la e que s6 fai aprovado de acordo
com aquino tudo que foi apresentado pda Prefeitura; com a palavra novamente
o Sr. David Hilfrio Nato dizendo a Vereadora que nio tinha sido aprovado
ainda; data Sra. Cgssia Murer Montagner perguntou se ele ja conhecia aquino e
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o Vereador disse que ele conhecia e, inclusive, veio na reuniio de comissio na
quarta-keira onde ela estava presents e que 6oi apresentado, e aquele prqeto nio
foi aprovado, estavam aprovando uma lei para poder fazer inscrig5o do projeto
na Caixa Econ6mica Federal, o qual conversou com o Superintendente da
Regionalque infomlou que at6 o moments ngo existia nada de Jaguariana e que
existia apenas uma conversa; ap6s a aprovagao daquela lei ida se discutir o que
seria feith; com a palavra a Sra. Cfssia Murer Montagner que disse sim, mas,
entao, s6 para concluir existia la, ela ida chamar de projeto, era o que a
Prefeitura pretendia fazer com aquele dinheiro, estava tudo la e que foi
apresentado na reuniio de comiss6es e, de acordo com a confianga que tinham
e da necessidade da obras que a Cidade precisava; disse que s6 queria lembrar
ulna coisa, embora o Orgamento de Jaguariana comparado com outra cidade era
um Orgamento grande, des tinham uma realidade e ela se lembrava de uma vez
o Prefeito Tarcisio que falou, inclusive na televisao, que aquino era uma coisa
de louco que n5o fechava, quando se dava trinta e cinco por canto para a
Educagao, vince e tantos por cents para a Saade, quando juntava funciongrio
que Cram bem remtmerados na Cidade, quando juntava tudo, os cem por canto
nio era suHiciente, entao, aquino ela estava falando e que se lembrava de uma
vez do ex-Prefeito Tarcisio falando daquilo; entao, o que ela queria dizer era
que, ela acreditava que hole em dia precisava de um reforgo, era uma fom)a
modema, a Cidade ia crescer maid, se valorizar e ela achava importante e que
encerrava por If; a seguir, pda ordem, pediu a palavra o Sr. David Hi16rio Nero
dizendo a Vereadora, com todd o respeito a ela mas, aquilo o preocupava mais
ainda, ela achou que ja estava aprovado o projeto na Caixa Econ6mica Federal,
ele nio sabia se o Executive tinha enganado a Veadora, nio sabia se era
desinformagao mas, por favor, ngo foi nem aprovado, estavam aprovando uln
proleto de lei para poder se inscrever um projeto e, com todd respeito era bom
colocar no telco aquilo, porque se aquele pedago de paper fosse considerado uln
proleto, era para desculpar, a Caixa tinha baixado o navel de uma forma
gigantesca, torque falharam, ngo dava para entender absolutamente nada,
estava dizendo apenas algumas regimes que seriam fellas; entao, achava que a
desinformagao estava sends votada porque o Executivo tinha mandado votar e
que aquino ngo poderia mais acontecer naquela Casa, estavam la e Cram
Vereadores eleitos pele povo por mais que existisse base, existiam situag6es e
estavam la para legislar e nio legislar para o Executive e, sim, legislar pda
populagao e o que ele via la era que o Legislative estava fimcionando,
exclusivamentem para o Executive; o Executive mandava votar, votava; o
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Executivo mandava nio votar, nio votava; estava votando uma coisa que a
Vereadora tinha acabado de falar que n5o sabia a taxa que ida pagar de juros,
aquilo era muito grave, porque se dali ha alguns ands aquele juros fossem para
treze, catorze por cento, os outros Prefeitos ficariam com um rombo gigantesco
e o atual Prefeito s6 estava pensando em inaugurar obra no pr6ximo ano; entao,
era aquilo que o preocupava, a populagao precisava vicar mais atenta com tudo
aquilo e conseguir enxergar que existiam muitas coisas por trfs e que tinha
mats uma situagao, aquino poderia ser aprovado por aquela Casa e, sequer
acontecer, porque o FINISA era homo o Tesouro Nacional, entao, se o Tesouro
Nacional nio liberasse Recurso para o FINISA nio tinha empr6stimo, entao,
homo estava no papel dizendo que Cram doin milh6es nesse ano, treze milh6es
no pr6ximo ano, era apenas no paper, no oficio do Executivo, da mesjna forma
que estava onze por canto mas, em conversa com a Caixa, naquele dia, ele
conseguiu entender que aquino, absolutamente, nio era nada concreto e era
aquilo que o preocupava, uma sessio extraordinfria que poderia acontecer na
pr6xima terra-keira, nom)almente, uma maier ampla discussio porque estavam
falando de quinze milh6es de empr6stimo acontecendo is pressas, enfiando
goela a baixo da populagao e dos nobres colegas Vereadores para aprovar um
desrespeito coma aquele; entao, que Hicasse la a sua indignagao e desejou boa
noite a todos; a seguir, pda ordem, pediu a palavra o Sr. Cristiano Jose Cecon
confbssando que o David tinha razao, tinha que ser acompanhado, tinha que ser
analisado os valores de juror; s6 que ele pensava uma coisa, se fosse esperar
para iluminar de la ao Florian6polis, a Roseira homo estava no projeto, ele
estava confiando que estava no projeto, at6 quando aquele povo ida andar a p6,
e por que nio foi feito nas outras gest6es tal okra com dinheiro pr6prio? Da{
perguntou, quanto tempo tinha o Florian6polis de construgao? Quantas pessoas
morreram em baixo de caminh6es, atropeladas, at6 quando? E que o David
tinha razao, tinha que acompanhar a obra, se o juros estava alto tinha que bator
o p6 mas, at6 quando iriam HJcar esperando valores, tirar dos caixas municipais
para fazer iluminagao do povo, dos coitados do povo da Roseira, quantos
familiares ele ja enterrou, ayudou a enterrar que foram atropelados naquele
caminho, motoqueiros que perderam a perna por causa da escuridao, disse a
todos; o David tinha toda razao, a CAssia tinha toda razao, ele entendia a
preocupagao do David, por6m tinham que avaliar, tamb6m, at6 quando aquele
povo ida sofrer, at6 quando aquele povo ida sofrer, por que, entao, nio foi feith
na primeira Gest8o do Sr. Tarcisio, por que nio foi feith? Serf que tinha
nascido agora o Florian6polis? Quantas pessoas teriam que morrer, penar?
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Disse que outra coisa, nio elam s6 os datos da iluminagao, transports pOblico,
at6 quando ia ficar uma lata de sardinia, o pave andando a p6? Ele perguntou
at6 quando e agradeceu a todos; a seguir, pda ordem, pediu a palavra o Sr.
David Hilfrio Nato dizendo ao Cristiano, nobre colega, que agradecia as
palavras dele, concordava com ele que a populagao nio merecia mais sofrer
mats do que sofria, s6 que, disse ao Cristiano, naquele moments, aprovando
aquela lei estariam assinando um cheque em brando porque no corpo da lei, ngo
falava de obra nenhuma que seria feita; des, no ano passado liberaram tr&s
milh6es do Orgamento para o Memo Ambiente para ser leila a estagao e foi
feita? ales estavam fazendo da mesma forma, estavam liberando quinze
milh6es de reais que poderiam ser investidos em Despesa de Capitals nio tinha
garantia nenhuma que seria feita a ciclovia, feita a iluminagao, feita a caixa d '
fgua, tudo que estava ali estava fora do projeto; entao, deu um conselho para o
Vereador, se ele era a favor do projeto que pedisse uma emenda e que incluisse
e garantisse aquilo para a populagao, era o mining, porque da forma que estava
no memento, desculpa, ele nio confiava na Administragao e se o Vereador
confiava era uma questao deli mas, ele nio confiava polo simpler tata, nio por
confiar ou ngo confiar, porque ja deram, ele particularmente tinha duas
questdes, os quinhentos milpara as criangas, porque GIGS sabiam coma sofriam
com a falta de psic61ogos nas escolas e tr&s milh6es de reais para ser feita uma
ETA, no passado, que nio foi feita e era Recurso pr6prio que estava no
Orgamento e o Orgamento n5o caiu para falar que foi tirade de A e passado
para B, o Orgamento subiu mais de um milhgo por m6s, entao, Crain situag6es
coma aquela que o preocupava, naquele dia, tinha passado o dia focado naquele
projeto, pda manhi ligou para o colega Jose Muniz dizendo que nio labia se
votava a favor ou votava contra, pris precisava entender e quando viu aquelas
aberrag6es disse que era impossfvel aprovar uma situagao coma aquela, entao,
um conselho que ele dava ao Vereador, pols se achava que tinha que atender a
populag5o, ele tamb6m achava e que Jaguari6na tinha dinheiro para aquilo, sim,
e que tudo na vida era questao de prefer6ncia, estavam falando de uma Cidade
com quatrocentos e quarenta milh6es de Receita e, no pr6ximo ano, ida para
quatrocentos e setenta milhdes e ao ver deli, tinha condig6es sim, mas se os
nobres colegas achavam que n5o tinha, minima, que colocasse uma emenda no
proyeto de lei garantindo que fosse feith aquelas obras que, infelizmente, n5o
estava garantindo nada naquele projeto; agradeceu desqando boa noite; a
seguir, pda ordem, pediu a palavra a Sra. Tais Camellini Esteves que
cumprimentou a todos dizendo que, no modo de ver dela, disse que era malta de
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planejamento, para chegar numa questao daquela, num empr6stimo de quinze
milh6es numa Cidade de cinquenta e sais mil habitantes, pequena e ao mesmo
tempo grande e que estavam decidindo, naquele dia, um empr6stimo de quinze
milhdes para levar agua para as pessoas e que aquilo para ela era o cilmulo,
pediu desculpa por falar, mas era o camulo; disse que ja foram feitos dais
empr6stimos, um no valor de doin milh6es e meld para fazer o recape dos tr6s
bairros Bom Jardim e Jardim, e uma no valor de seis milh6es e quinhentos para
fazer o recape da Cidade; Jaguariana tinha uma ronda de quatrocentos e
quarenta milh6es naquele ano, ela fez a somat6ria daquele empr6stimo que
darla vince e quatro milh6es, era muito dinheiro, que desculpassem por falar,
mas era muito dinheiro, mas o pessoal precisava de agua, as pessoas
precisavam de aqua, ela entrava de casa em casa e via, tinha dia que ia at6 dez
horan da noite entregando fgua, as pessoas nio tinham agua na tomeira para
tomar banho, para fazed comida; era um prqeto que era para ter fido passado,
igualo Bozo falou, doin mil dezoito, o Gustavo entrou ja era para ter um
planqjamento para que houvesse agua, mas estavam enfiando Jaguariana em
empr6stimos, empr6stimos e empr6stimos, da{ entrava o desenvolvimento
sustent6vel agora e o futuro? O que syria da Cidade? Coma syria? Disse que era
aquino que ela Hicou pensando o dia inteiro, dada casa que ela entrava e
conversava com as pessoas e das diziam: "Filha, a gents precisa de agual" Mas
o empr6stimo era milionario, exorbitante, quinze milh6es para levar agua para
as pessoas na tomeira, sends que a Cidade tinha uma renda de quatrocentos e
quarenta milh6es, "gentel", exclamou, aquino era um absurdo mas e ai? Disse
que hoje, se aquele projeto fosse aprovado des, Vereadores, tinham que ler e o
dever de fiscalizar, onde estava indo centavo por centavo daquele dinheiro,
elam quinze milhdes que estavam falando, era um proUeto que precisava de
aqua, Jaguariana precisava de agua porque do jeito que estava indo coma ida
ser? Disse que ela n5o labia se seria aprovado ou n5o aquele projeta, naquele
dia n5o teve reuniio com ningu6m, nio conversou com ningu6m, ela estava
falando do que ouviu na rua, as pessoas imploravam que precisavam de agua,
pris quando chegava final do ano, com a escassez de aqua que nio chovia e
homo fazia? Tinham que pensar nas pessoas ments priorizadas, pessoas pobres
que precisavam de aqua e que n5o tinham condig6es de por uma caixa na casa,
abria a tomeira e cad6 a agua? 'Agua era tudo, agua era vida; ela nio labia o
que ia acontecer naquele dia porque nio conversou com ningu6m, n5o fez
reuniEio com ningu6m e votaria confonne a consci6ncia dela, conforms a
populagao precisava e que nio queria era enfiar a Cidade em divida, era aquilo
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que n5o queria, nio queria para dali pagar, achava que onze por canto que dada
um milh5o e meio por ano, perguntou, de divida e jf foram tr&s empr6stimos
com aquele se fosse aprovado naquele dia e, infelizmente, n5o precisava chegar
naquele p6, era uma questao de planqamento; a seguir, novamente, pediu a
palavra o senhor David Hilfrio Nero dizendo que era, justamente aquino, a
populagao estava sofrendo demais e, naquele dia, ele inclusive tinha visto a
enquete deli e ele f'oi ver a enquete dela inclusive para ouvir a opiniao da
populagao, porque ele labia o quanto ela estava junto da populagao dais
carente e a necessidade daquelas pessoas; at6 para tranquilizar aquela
populagao, o pogo que eraja no Condomlnio Jaguari, ele teve uma informagao
naquele memento, que a HM esteve la at6 para tranquilizar, para conseguir ver
a forma de fazer outorga o quanto antes e liberar agua para a populagao daquela
regiao, entao, ngo era aquele empr6stimo milion6rio que ida resolver o
problema da agua e, sim, atitudes como aquela de Administragao Publica, o que
faltava era ter pessoas focadas em querer resolver o problema e, infelizmente,
nio estavam tends, nio estavam resolvendo; disse que viam a Secretaria
empenhada, mas nio adiantava ela sozinha tentar brigar, porque o Executivo
fechava as portal e a informagao que ele teve hf pouch tempo era de que ja
estavam veriHicando la em ama, porque aquele projeto aprovando, naquela
data, at6 aquele empr6stimo sadr, se saisse, a Estagao de Tratamento de Aqua
para vicar pronta era um ano, entao, era no pr6ximo verso e,com certeza, em um
ano teriam recursos pr6prios para fazer aquino, s6 ter uma boa administragao,
n5o precisariam de um empr6stimo coma aquele; em seguida, pediu a palavra o
senhor Alfredo Chiavegato Nets que, novamente, cumprimentou todos os
presented dizendo que ele achava que o que foi dito polo noire Vereador Luiz
Carlos de Campos, David, Cassia, Tail, todos que o antecederam, todd mundo
tinha a sua opiniao e ele gostaria la, tamb6m, de dar a sua opiniao; comentou
que nio era daquele dia que des estavam falando da situagao financeira do
Municipio e o Orgamento de quarenta e quatro milh6es estava if, era cato, para
todo mundi ver atrav6s do Orgamento e o quanto a Receita ia aumentando m6s
a m6s e de ano para ano, mas, infelizmente, os investimentos nio estavam
sends canalizados para as despesas de capitais que eram aqueles investimentos
que a populagao tanto necessitava e que des estavam vendo la em forma de
coma foi bem ditz pele Cecon, pda Tais de Agua, de iluminagao publica,
sinalizagao de solo, eram coisas que afetavam o dia a dia da populagao, e ele
tambem pensou muito que decis8o tomas com relagao aquela votagao daquele
dia, e foi muito bein esclarecido para des que a Administragao nio tinha
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condig6es de fazer aquele tipo de obras, n5o ida fazer, se ngo fosse atrav6s
daquele empr6stimo n5o ida aconLecer nada, n5o ida Cazer, nio tinha dinheiro
para fazer, apesar dos trinta milh6es que foi dito peso noble Vereador Boz6 e o
n61nero do Vereador Boz6 estava no balango, o Boz6 n8o estava inventando os
n6meros que des estavam falando hf quake tr&s anos sobre aquela situagao e,
ele voltava a dizer aquilo que ele sempre falava, que se pregava no deserto,
porque ningu6m escutava e aquela questao que o David falou com relagao a
aqua que existia um pogo perfurado pda HM, o grande problema da demanda
de aqua eram aqueles predinhos que foram feito la embaixo, no Rinaldi, do
Vargeao, aquela quantidade de moradia muito rapidamente fbz com que o
atendimento da agua nio fosse suHiciente mas, tinha um pogo la que atendia
coda demanda da Regiao, foi ditz inclusive por ele aos secretfrios responsgveis
que existiam aqueles polos e era s6 colocar des em atividades, faltou gestao e
nio foi feith, entao, o que o preocupava, realmente, era aquela questao que foi
dita e n5o ida acontecer nada se des nio votassem aquele empr6stimo e ele
queria deixar claro la, o que ele faiou para os nobres Paras na reuniao, porque
ele ida votar favorfvel ao empr6stimo, porque ele ja foi por demais contrfrio a
tudo e n5o adiantou nada e se fosse contrfrio a ele tamb6m, ele sabin que,
independents da questao da pr6xima eleigao, homo o David mesmo disse, se
nio fosse atrav6s daqueles recursos, nio seria frito nada mesmo, mas ele ngo
poderia pensar em uma pr6xima eleigao para decidir situag6es momentfneas de
determinada hamada da populagao, e ele poderia ter a certeza de que para des
la serra fantfstico ele estar votando contrgrio, ele nio tinha dQvida daquilo, mas
ele pensando e refletindo e pensou de novo depois que ele tinha extemado a
opini5o dele e ngo tinha outro jeito, a Administragao ngo tinha de onde tirar,
aquelas quest6es dos cortes que foram solicitados por des vfrias vezes do
n6mero excessivo de funcionfrios em comissao, diminuir, rover sodas as
despesas, nio foi feith e nio syria feito, nio era a forma de administrar que des
estavaJn vendo la, entao, ele pensava que a solugao syria, realmente, aquele
empr6stimo, teriam doin anon de car6ncia para pagar, talvez as futuras gerag6es
e iam pagar por aquilo, poderia ser que as Receitas aumentassem e era a
expectativa delis para que cobrissem aquelas demandas imediatas mas, n5o
tinha jeito, des estavam vendo e foi aquilo que foi ditz pda pr6pria
Administragao, entao, era uma pena estarem discutindo aquele empr6stimo para
as solug6es dos problemas, mas aqueles problemas daquelas obras que foram
levantadas a16m da questao da fgua foi compromisso de calnpanha de
detenninados candidates; falou que hf quatro anos atrfs CIGS tinham
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comblnado de duplicar a rodovia e nio foi duplicado e foi entregue num
perfodo anterior; nio se pensou na iluminagao e era aquilo que ida ser feith,
naquele memento, homo a ciclovia e a passarela margeando a rodovia, des
sabiam que era eminente aqueles bairros que estavam crescendo grande e iriam
crescer muito maid porque tinham muitos investimentos habitacionais naquela
regiao, ida precisar daquilo porque ele ficava la na frente e ele via a quantidade
de pessoas que caminhavam la ao longo da rodovia e era perigoso e precisava
ser feito aldo, mas se ngo fosse atrav6s daquele recurso de capital para fazer
aquele tips de obra, nio ida ser feito; comentou que passaram tr&s anon ja
solicitado aquele tips de obra la, quantas vezes fizeram indicag6es e
requerimento a respeito daquilo e nada foi frito, o que estava sends feith era
atrav6s de empr6stimo e o que estava sends feith era com recursos atrav6s de
empr6stimos da mesma forma coma estavam vendo o recaps, aquelas obras no
Bom Jardim, Santo Antonio do Jardim, eram frutos de empr6stimos e um dia a
conta ida chegar e des estavam gastando no cart5o de cr6dito e algu6m ida
pagar a conta e coma mesmo dizia o nobre Vereador Boz6, se naquele
momento nio estavam tendo recursos para as despesas correntes que eram as
despesas para manutengao, quando tivesse o empr6stimo ida penalizar outras
areas, se a SaQde e Educagao estavam boas que gastava um volume expressive
do Orgamento, ida sair daquelas areas para pagar, algu6m ida ter de pagar,
entao, ele foi la dizendo tranquilo na opiniao dole que ele ida votar favorfvel
mas, ele ngo poderia discordar de forma nenhuma da opiniao dos nobres Paras
que o antecedeu na fda porque foram perfeitos, s6 que des n8o tinham outra
solugao para resolver aqueles problemas no Municipio, principalmente, a
questao da aqua e colno o mesmo Vereador David disse, aquele prdeto ngo ida
ser votado, aquele projeto la que a solugao acontecia no m6s seguinte ou no
pr6ximo ano, porque ida demorar ainda para ser feito mas, aldo tinha de ser
frito e aquela questao do problema de fgua fazia com que o reflexo chegasse
at6 ao crescimento no Municlpio, a malta de investimento no Municlpio, porque
ningu6m queria investir em um lugar que nio tinha coma crescer, porque homo
a Tais mesmo disse, a aqua era essential, entao, ele ficava preocupado com
aqueia questao, porque homo foi ditz para des dos projetos que se pretendiam
fazer com aquele recurso, realmente, a cidade ida Hlcar muito mats agradavel e
ele esperava que ficasse, que as obras acontecessem e dai labia a des a
flscalizagao tatnb6m, entao, ele queria la extemar o vote deli, ele compactuava
com os nobres Colegas, mas ida votar favorfvel ao projeto ao empr6stimo; em
seguida, pediu, novamente, a palavra a senhora Tais Camelini Esteves,
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querendo s6 lembrar que foi aprovado na Cfmara os pr6dios de doze andares e
pelo jeito que ela estava vendo ida comegar despencar pr6dios em Jaguari6na e,
infelizmente, se continuassem daquela forma o p6 de nio ter agua, os pr6dios
nio iriam ter fgua; disse que ela entregava muita fgua la no Recanto Jaguari,
no Pitangueiras, Conde e, ano passado, ela n8o sabia se o pessoal se lembrava
que o pessoal foi la falar na tribune que n5o tinha aqua, chegava dez horan da
noite, agua para tomar banho, aqua para cozinhar, agua para as necessidades e
infelizmente, aquino era lamentfvelo p6 que chegou Jaguariana, a situagao que
chegou, uma cidade bonita, uma cidade que ela amava de paixao, era nascida e
criada na cidade, ter de votar um empr6stimo para as pessoas terem aqua na
tomeira, era desagradavela situagao e foi homo Fred falou mesmo, Jaguariana
nio tinha dinheiro, n5o tinha dinheiro e iriam fazer o que? As pessoas
precisavam de urg6ncia, precisavam de aqua e imaginassem quantos pr6dios
iriam ser construidos na cidade com a lei que foi aprovada na Camara, pr6dios
de doze andares, des tinham de pensar naquilo, pensando no agora, mas
pensando no futuro, ela sabia que era loucura aquilo, aprovar um empr6stimo
de quinze milh6es era loucura, era endividar a cidade, mas o que des iriam
fazed? Ngo tinha dinheiro, e o dever se o empr6stimo fosse aprovado, era
fiscalizar centavo por centavo, eram treze Vereadores, tinham de bates em
ama, flscalizar tudo, era aquilo que ela queria dizer; a seguir, pediu a palavra o
senhor Luiz Carlos de Campos pedindo desculpas pele comego do uso da
palavra, ele disse que um proleto daquele media com ele e ele pensava que no
futuro ida trazer consequ6ncias, se esqueceu de falar boa noire para todos;
cumprimentou a todos, questionando homo uli Municipio que tinha uma
Receita de vinte e move virgula quatro milh6es em media por m6s, at6 setembro
gastava mais do que arrecadava, vinte e sets milh6es, uma hora ida dar
problema para todos sem distingao, tinha de procurar equacionaJ ' a Despesa do
Municipio de acordo com a Receita que ela tinha e fazer com os recursos
pr6prios que ela necessitava; disse que sabia que a malta de aqua era complicado
e outro dia mesmo na casa da filha dole, ela foi abrir a tomeira e nio tinha fgua,
entao, tamb6m, e que des sabiam daquele problema; ha pouco tempo atrfs fez
um comparativo na Camara, um aumento de dezessete carlos ocupados de
margo de dots mil e dezoito a setembro de dais mil e dezenove e aqueles
dezessete carlos correspondiam a um milh5o e novecentos mil reals por ano,
dava tito lnilh6es de reais em quatro ands, o Municipio tinha de buscar
recursos dentro da sua pr6pria Receita para estar fazendo aquino, porque sen5o
coma o Fred disse if mesmo, logo mais teriam de tirar dinheiro da Educagao,
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da SaQde para pagan juros, para pagar outras despesas, porque se nio
acertassem o que estava errado naquele memento ida ser problemftico, iriam
estar empurrando o problema com a barriga mais para a frente, e n5o dava, um
Municipio homo a Receita que tinha Jaguariilna vicar pedindo empr6stimo,
perth da Receita de Jaguari6na, se fossem analisar era at6 pouch o percentualde
quinze milh6es perth do Orgamento da Receita de Jaguariana, mas o problema
era que o neg6cio ia avolumando, avolumando e logo mats ia ter de pagar, dai o
recurse serf que ida continual evoluindo? Porque a Receita de Jaguariana tinha
evoluido bastante, o indice de participagao ida crescer quash cinco por canto
para o pr6ximo ano, mas serf que ida ter dinheiro suHlciente para pagar a
Educagao, para pagar a SaOde? As mas estavam esburacadas, vinte e leis
milh6es e ele questionava se tinha sinalizagao de transito, de solo? As pessoas
andavam pdas mas da cidade e perguntou se tinha, o "pare" n5o estava
apagado? E iam comegar as chuvas, iriam comegar os buracos, estava tudo
apagado, esburacado, e onde estava indo aquele dinheiro? Por que gastar vinte e
leis milh6es a maid do que arrecadou, perguntou, era muita coisa; lembrou que
estava na Casa um outro prqeto de lei que ida ser votado em brave em relagao
a autarquia, estava sendo criado, se ele nio se enganava novo departamentos, e
ida precisar de diretor, e sera que da ]ei dos cargos em comissao, serf que iriam
ser remanejados, serf que ida diminuir la para passar aqueles cargos na
autarquia? Disse que precisavam ver aquilo, tamb6m, porque era maid uma
despesa que estaria entrando para o Municipio e a Receita evoluia, mas se a
Despesa evoluisse mais do que a Receita nio tinha condit(5es, e era o que
estava acontecendo naquele memento, entao, o Prefeito precisava reunir os
t6cnicos la porque as pessoas ganhavam para aquilo, trabalhavam if, tambfm, o
que des poderiam fazed para diminuir aquela despesa de JaguariOna? Era aquilo
que precisava fazer, porque senao, n5o ida ter condig6es, logo mais nio s6 ida
faltar agua, iriam faltar outras coisas, tamb6m; a seguir, pediu a palavra o
senhor David Hilfrio Nero dizendo que ele tinha uma pergunta para os Colegas
que o antecederam, se des conHlavam no Prefeito; a senhora Cfssia Murer
Montagner disse que ela canfiava, e ele continuou dizendo, o Fred, Tais, porque
ele n&o confiava, entao, ele gostaria de suspender a sess8o e fazer uma emenda
para constar agua no prqeto de lei porque ele nio ida deixar quinze milh6es
hater asas na cidade maid uma vez; naquele momento pediu a palavra o senhor
Alfredo Chiavegato Neto dizendo que ele gostaria de dar a opiniao deli de que
ele esperava que quem estivesse a frente da Gestio cumprisse com as suas
obrigag6es; o senhor David Hilfrio Nato disse ao nobre Colega que tr6s
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milh6es no ano passado ele nio cumpriu, quinhentos mil na SaQde ele nio
cumpriu, flzeram a questao da criagao de Secretaria podendo reduzir Secretaria
nio cumpriu, e iam assinar quinze milh6es para ele daquela forma no escuro? O
senhor Alfredo Chiavegato Neto disse que ele nio estava assinando nada no
escuro e que estava sendo votado um projeto la; o senhor David Hilfrio Nets
disse que ele n5o falava para onde ida ser gasto; o senhor Alfredo Chiavegato
Nero disse que tudo bem, ele foi infomlado inclusive pele Secretgrio que os
acompanhava na Sessio daquilo que poderia ser frito, da mesma fomla homo a
Cgssia disse a taxa de juror poderia at6 carr daquilo que foi proposto no alicia,
ndo tinha no projeto, ele estava roberto de raz5o mas, ele labia que existia uma
negociagao em trimite e o que des estavain autorizando la era o Executivo, se
ele poderia contrair uln empr6stimo ou nao, as taxas ainda poderiam ser
revistas, era sabido que as taxas "selig" tinham caido e iriam fair mais e aquilo
poderia ser que refletisse tamb6m no proleto, na contengao do empr6stimo,
entao, labia a Administragao, mas falar para ele se confiavam ou nao, ele
acreditava que ele estava la a frente da Administragao que era para fazer uma
coisa que era boa, aquele valor teria de ser gasto frente is Despesas de Capital,
ele ida ter de apresentar as contas para des e as obras teriam de acontecer em
um puzo curto de tempo que ele acreditava que ida ser at6 o pr6ximo ano; o
senhor David Hilfrio Nets perguntou se ele concordava que n5o estava no
projeto de leia o senhor Alfredo disse que nio estava; o senior David Hilfrio
Nato solicitou a suspensao da sessio para que ele pudesse proper uma emenda
sobre aquilo; o senhor Presidents, atendendo ao pedido do Vereador, suspendeu
a sessao; pediram a palavra, simultaneamente, os senhores Cfssia Murer
Montagner e David Hilgrio Nets, quando esse disse que ele s6 queria apresentar
a emenda antes deja critics-la e ela respondeu que, por incrfvel que parecesse,
nio era aquino que ela ida fazed, e ela continuou dizendo que gostaria de pedir
mats uma interrupgao at6 porque des poderiam conversar porque estava
interessante; naquele memento o senhor Presidents suspendeu a sessio para
debatereln sabre a questao; decorrido para necessirio para a discuss5o e
elaboragao da emenda, o Sr. Presidente reabriu a sessao, onde, do Sr. David
Hilfrio Nets foi apresentada a seguinte Emenda: "Altera o Art. I' do referido
projeto: 'Art. I ' Fifa o Poder Executive autorizado, nos termos delta lei, a
contratar e garantir financiamento na linha de cr6dito do Programa FINISA
Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento -- Modalidade Apoio
Financeiro, destinado a aplicagao em Despesa de Capital, junto iCaixa
Econ6mica Federal, at6 o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milh6es de reais),
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com destinagao exclusiva para realizagao de estagao de tratamento de agua,
iluminagao publica, ciclovia e passarela confomle consta no Oficio DER n '
0144/2019 apresentado junto ao projeto, nos termos da Resolugao do CMN n '
4.589/2017 e posteriores alterag6es e observadas as disposig6es legais em vigor
para contratagao de operag6es de cr6dito, as normas e as condig6es especfHicas
e aprovadas pda Caixa para a operagao e, em especial, as disposig6es da Lei
Complementar Federaln ' 101, de 04 de maid de 2000."' Em discussao, pediu a
palavra o senhor David Hilfrio Nero, que mais uma vez cumprimentou a todos
dizendo que ele queria reforgar aos nobres colegas que ele continuava sendo
contra empr6stimo e ele colocou naquela emenda apenas aquilo que
garantissem o que estava no oficio, que fosse feita a questao do tratamento de
agua, a questao da ciclovia e a questao da iluminagao publica, ent5o, ele votava
a favor da emenda para garantir mas, a favor do empr6stimo continuava sua
posit o contrfria por acreditar que a cidade tinha recursos pr6prios para aquilo
e acreditar que a cidade poderia fazer; a seguir, pediu a palavra o senhor Walter
Luis Tozzi de Camargo dizendo que, com relagao ao projeto, todas as
argumentag6es que la des debateram, primeiro ele ficava feliz de ver que a
democracia se fazia daquela fomla, exatamente, com as opini6es contrarias,
mas em um grau de urbanidade homo des estavam la tratando durante a sessao;
segundo que era uma necessidade real o que des estavam discutindo, todd
mundo la estava dente mesmo do problema da agua, homo today as
argumentag6es forum feitas, o problema da seguranga que a iluminag5o qudava
na seguranga publica, o perigo que era a travessia dos moradores do
Florian6polis, Pinheiros if pda rodovia, que a passarela se fazia nccessgria
naquele trecho, enfim, todd mundo la tinha entendido que o Hlm social que se
destinava aquela lei, aquele dinheiro, era maid do que necessfrio para a cidade
de JaguariQna, e dada qual tinha a sua fomia de interpretar dos recursos, etc.. e
ele s6 queria ressaltar que o Municipio vinha perdendo poder de investimento
ao longs dos ands, aquilo era um f ato real, e que tiveram um periods muito
bom na anecadagao do Municipio, at6 dois mil e fete, dais mil e oito, depois
comegou um declinio, a economia tamb6m foi para trac, o Pals comegou a ngo
evoluir, e era 16gico, viviam da indastria, viviam de relag6es econ6micas e
comegava, tamb6m, piorar os investimentos mas, ele queria deixar uma
colocagao para todos que, naquele memento, des estavam discutindo um valor
para poder melhorar a vida de muita gents e era para pensarem nas pessoas que
aquele projeto ida atingir; ngo bastava s6 pensarem nas quest6es econ6micas e
que nas casas doles era a mesma coisa e quando o onto apertava tinham de
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mortar alguma coisa tamb6m, mas o onto nio dava para esperar, era o que
estava acontecendo, naquele memento; a agua tinha de chegar na tomeira, se
n5o chegasse na tomeira babau, o que adiantava discutirem la finangas e
economia, nio tinha homo it la e expiicar para aquela senhora que abriu a
tomeira e ngo saiu aqua, entao, ele queria a ponderagao de todos os nobles
Vereadores; ele achava que a emenda apresentada pelo Vereador David ida
somar a qualidade do projeto, enfatizava e la ele maria um apelo a todos que,
porque ja que iam discutir uma emenda que fazia o limits onde estava em
aberto, talvez, e as discuss6es foram aquelas, para que todos votassem a favor
do projeto, achava que rover as posig6es fazia parte do processo democrftico e
pensar na populagao de Jaguariana, primeiramente; a seguir, pediu a palavra o
senhor Romilson Nascimento Silva que cumprimentou a todos, dizendo que ele
queria deixar la a posigao dole favorgvel ao projeto, que o moments nio era de
entrar na discussio do m6rito do empr6stimo em si, ele achava que syria linda,
maravilhoso se n5o fosse pedir o empr6stimo, mas homo estavam naquele
memento da cidade, ngo dava para esperar, faltando fgua em v6rios bairros,
muitas pessoas ligands para ele, coma a Tats bem falou, s6 no dia a dia se
viam, tinham de dar um veto de confianga ao Executive, que estava empenhado
em resolver aquele problema da iluminagao, acidentes aconteciam e des ja
tinham colorado diversos requerimentos, indicag6es cobrando iluminagao
naqueles bairros afastados, estrada da Santa Jana, Roseira, principalmente,
Florian6polis cresceraln bastante e tinham quatro bairros la que cresceram
absurdamente, entao, a demanda e o servigo tinha de acompanhar, entao, por
ipso ele era favorfvele ele concordava com a visio do David, do Boz6,
tamb6m, ele achava que labia a des, Vereadores, acompanhar e fiscalizar para
que flufsse da melhor maneira possivele ele tinha a certeza de que ida fluir, at6
porque era uma verba de carfter destinado para aquele investimento, eram
investimentos sensiveis que precisavam; parte da iluminagao, sabiam que ida
ser "led" e sabiam da economia que gerava o "led"; disse que ele ngo labia bem
a porcentagem, mas era alba em tome de setenta, oitenta por canto, mas a
m6dio e a longo puzo compensaria o investimento que era feith, entao, ele
achava que aquele era o caminho e ele apoiava e ele voltava a falar que ele
confiava na Administragao, confiava no Prefeito, porque ele n8o tinha nada ao
contrfrio para ele falar; entao, ele ida dar aquele veto de conHianga maid uma
vez no Executive, ele tinha a certeza de que aquele beneficio ida de encontro
com aquele moments tio pontual que o Municipio passava, principalmente, na
questEio da agua, entao, ele era favorfvel ao prqeto e favorfveli emenda do
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David; disse que era pertinente, que era importante fazed aquelas amarrag6es la,
at6 porque estava no ofTcio e des tinham de it todos; ele voltava a repetir que
labia aos treze Vereadores ter de acompanhar todos os recursos para que fosse
da mellor maneira possivel; ele confiava no Executive e tinham de it em frente
com a populagao, que serra a beneficiada em primeiro lugar; la era o deles em
prolda comunidade; a seguir, pediu a palavra a senhora Inalda Lucio de Barron
Santana que cumprimentou a todos dizendo que ela era favorfvel ao projeto
porque, is vezes, ela vinha la do Florian6polis garde da nolte e tinha algu6m
subindo coin a lantema do celular e aquela passarela ida ser muito atil; ela era
favorgvel, sim, ela morava no Pitangueiras, e ela achava que era o bairro que
cstava mais sofrendo, era um condominio, para a aqua chegar la estava dificil;
disse que ela confiava, sim, no trabalho do Prefeito, e ela dava, sim, aquele veto
de confianga para ele; a seguir, pediu a palavra a senhora Tats Camelini
Esteves dizendo que ela s6 queria fazer um depoimento de que, por vfrias
vezes, ela dava a volta na cidade, ficava at6 as dez horas da nolte entregando e
tinham casas de pessoas enfemlas e as pessoas ligavam para ela dizendo que
precisavam de tr6s ga16es, porque a mie precisava tomar banho e brava sate
reais do orgamento, que n8o poderia tirar, para pagan um gallo de 6gua, para
dar banho na pessoa, aquilo era o camulo, para chegar na situagao que chegava,
aquino comovia, ela que entrava dia a dia, quash duzentas casas por dia
entregando aqua e ver que a pessoa nio poderia abrir a tomeira e n5o ter ggua; a
m5e precisava tomar banho, crianga precisava tamar banho, eraln pessoas
enfermas, e aquele projeto, coma ela falou, ja era para ter visto muitos anon
atr6s mas, infeiizmente, chegou no p6 que chegou, nos dias atuais a pessoa
abria a tomeira e nio tinha agua; naquele momento, estavam para decidir o
futuro de Jaguariana, o futuro que serra um empr6stimo de quinze milh6es, mas
a aqua na torneira, era quilo que ela via. A seguir, em votagao a Emenda do
Vereador David HilArio Nato que altera o Art. I' do Projeto de Lei 083/2019,
foia mesma aprovada por unanimidade de votes; a seguir, deu-se continuidade
a discuss5o do Prdeto de Lei n ' 083/2019, do Executivo Municipal, que
autoriza o Poder Executive a contratar operagao de cr6dito junto a Caixa
Econ6mica Federal, no fmbito do Programa FINISA Financiamento a
Infraestrutura e ao Saneamento na Modalidade Apoio Financeiro, destinado a
aplicag5o em Despesa de Capital e a oferecer garantias, e da outras
provid6ncias, pediu a palavra o senhor Luiz Carlos de Campos dizendo que ele
s6 queria reiterar o que ele disse no comego da fda dole, no inicio da sess5o,
que ele era f avorfvel &s obras, ele achava que das Cram necessgrias, das
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precisavam ser feitas, s6 que ele era contrfrio a empr6stimo, ele achava que o
Municipio deveria fazer com recursos pr6prios, ele ida votar contrfrio ao
proleto, ida manter a opiniao deli que ele deu no comego da sess5o, ele ja tinha
at6 passado para o David que, apesar da aprovagao da emenda, ele n5o ida
mudar o pensamento dole em relagao ao proUeto, entao, era s6 para deixar claro
que ele ida votar contm, porque ele achava que poderia ser feith sem estar
utilizando aquele expedience do empr6stimo; a seguir, pediu a palavra o senhor
David Hilgrio Neto que comentou que condom)e disse o noble colega Luiz
Carlos, ele compactuava tamb6m do mesmo pensamento que o dole, a emenda
era para tentar resguardar que aquele dinheiro fosse investido onde devesse ser,
porque era no sofrimento das pessoas que estavam, diariamente, com a malta de
agua e valia ressaltar que aquele verso ainda continuariam sem agua, porque
um proUeto daquele demandava moses, senio anon, para conseguir ser realizado,
entao, ia de novo moses a um ano; disse que caberia a populagao saber daquilo;
ele era contra o empr6stimo, porque ele tinha a certeza de que Jaguariana tinha
recurso pr6prio para fazer e sanar aqueles problemas, entao, ele continuava com
a posigao dole, ele era contra empr6stimo, ainda maid em um navel de euros
coma aquele que, infelizmente, nio dava para conHlar, a taxa axa maid o CDI
que, em dez anos, que era o de pagamento, que poderia ser alterado, ele preferia
votar contrfrio; em seguida, pediu a palavra o senior Alf'edo Chiavegato Nato
que, depois de maid uma vez cumprimentar a todos, falou que ele s6 gostaria de
dizer e muitos la sabiam, ele trabalhava vendendo inQmeros Hnanciamentos is
pessoas que tinham o seu sonho de adquirir sua casa pr6pria e era um sonho,
realmente, e ainda mais nos dias atuais, a grande maioria que adquiria sua casa
pr6pria era atrav6s de 6lnanciamentos bancgrios junta a instituigao Caixa
Econ6mica Federal, entao, ele esperava que aquino que des estavam propondo,
que n5o era nenhum absurdo, era 16gico que tinham de ver as taxas de juror, o
que serra atraente, ele labia que quem estava a frente estava discutindo para
que, realmente, das ficassem m6dicas, entao, ele tinha a tranquilidade de estar
votando naquele projeto, porque ele labia que o fim justificava os melds e ele
labia que o projeto, se ele fosse concebido, ainda maid naquele memento com a
etnenda que o David deixou clara, ele tinha a certeza de que o objetivo da
Administragao era que aquelas obras sodas acontecessem e se acontecessem ele
esperava que fossem um sonho, que todo mundo ficasse feliz e era aquilo que
ele esperava quando ele propunha aquino a algum cliente deli e ele esperava,
tamb6m, que o Municipio se beneficiasse daquilo, homo bem disse la a
Administragao, Cram poucos os Municipios que tinham a situagao financeira,
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coma bem dizia o Bozo, a situagao flnanceira do Municlpio era gragas ao indice
de ICMS que recebia e era homo fosse um consignado, a Caixa nio ida perder
nunca, mas tinham aquela facilidade, dentre os muitos municipios, um dos
poucos que poderia contrair aquele empr6stimo, entao, tinham uma condigao
de, futuramente, faso os indices melhorassem, des poderiam page-los
sossegadamenLe, e o problema que ele estava falando era uma questao
emergencial de situag6es que precisavam ser resolvidas e des nio tii&am o
dinheiro para resolver; se nio fosse atrav6s daquele recurso ngo seria feito,
homo fazia tr6s ands que des estavam brigando por algumas daquelas
reivindicag6es; disse que ele ficava tranquilo na votagao e votaria favorfvel ao
proUeto; a seguir, pediu a palavra a senhora This Camelini Esteves dizendo que
el'a o que o Fred faiou, realmente, precisavam de aqua, o neg6cio era
emergencial, nio era para aquele dia, era para o dia anterior; ela entrava de casa
em casa, ela via, as pessoas softiam com a malta de agua; parabenizou o David
peta emenda que ele colocou e falou que era muito dinheiro, quinze milh6es,
mas, des precisavam de fgua, sem agua ngo desenvolvia, tinham de pensar
tamb6m que foi aprovado naquela Casa os pr6dios de doze andares, e no
pr6ximo ano ida comegar a despencar pr6dios na cidade e n8o ida ter fgua, ela
votou contra os pr6dios, votou contra o empr6stimo, mas era emergencial, a
fgua era emergencial, precisavam de agua para o dia anterior; em seguida,
pediu a palavra o senhor Jose Muniz, que depois de cumprimentar a todos,
disse que ele estava la quash dual horan s6 ouvindo, observando e ele
concordava com o Vereador Boz6, com o David, todos que falaram la, mas na
quarta keira, na reuniio de Comissio ele f'alou a opiniao deli, deu a opiniao deli
e ele ida repetir a opiniao dole, novamente, para todos ouvirem, que,
infelizmente, chegou na situagao que chegou la naquele memento, que ngo era
para ter chegado, ja era para ter resolvido o problema da agua havia muitos
ands auras, ndo foi resolvido, o empr6stimo, a fatura, coma o Fred falou, ida
chegar, com certeza ida chegar, porque, infelizmente, ngo foi resolvido o
problema if atrfs, e o problema ida para a frente, des iriam fazer um
empr6stilno que nio era nem para estarem discutindo naquela noite, se no
primeiro mandate que ele entrou la, se tivessem tirado um pouquinho de uma
Secretaria, um pouquinho de outra Secretaria, des ja tinham resolvido o
problema da agua ha muito tempo; entao, ele voltava a dizer o que ele falou na
quarta fbira, tinha de ter planelamento, falou que a principalcoisa da cidade era
testa, era esporte, ele era o Vereador da Saide, era o que maid baba, na Sattde,
a primeira coisa era a Saade, o rests era consequ6ncia, o resto era
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consequancia, repetiu; lembrou que o Municlpio tinha uma Sa6de de
exce16ncia, tinha uma Educagao com exce16ncia, tinha Seguranga com
excel&ncia, e se o problema era agua, tinha de investor na aqua, que tirassem um
pouco de uma Secretaria que gastava horrores, que testa fazia em um dia, no
outro ningufm lembrava maid, e precisavam ver o que era a prioridade do povo,
se fosse pda fair na rua de bairro por bairro, "nego" ida falar que o problema
atual era a aqua, que n5o era nem para estar sendo discutido e estava sobrando
para aquele dia, para aquela legislagao de votar um problema que nio era nem
para estar la, entao, ele cansou, falou na quarta keira que tinha de consertar o
problema, tinham dover onde estava o problema e resolver, porque senio ida
chegar uma hora homo o Vereador Boz6 falou, nio ida ter dinheiro para maid
nada; atualmente, nio tinham dinheiro nel-n para pintar uma faixa, iam na
Mobilidade Urbana nio tinha uma lata de tinta, aquino era uma vergonha; iam
na Cultura, nio tinha uma tenda, outra vergonha; onde chegavam, atualmente,
nio tinha nada; questionou homo iriam pagar o empr6stimo? Precisavam ver
onde estava o ergo, precisavam tampar as brechas, porque senio n5o iriam
conseguir govemar, des estavam la por causa do povo, foia povo que os
colocou la e CIGS tinham de resolver o problema delis naquele momento, e
coma? Empr6stimo. Ele nio era favorfvel ao empr6stimo mas, nio tinham
autre meio para resolver o problema porque nio tinham dinheiro; coma o Boz6
falou, vinte e nave milh6es/m&s e ele estava la falando que n5o tinha dinheiro e
no dia seguinte, se algu6m falasse o que ele estava fazendo la que n5o estava
vendo o dinheiro, ele dina que o dinheiro n5o era ele quem gastava, tinha de ter
planejamento, tinha de dar prioridade para aquilo que merecia, sana,o n8o ia
adiantar nada, ele ficaria la quatro, oito, doze, dezesseis, vinte anon, morreria la
dentro e nio ida resolver o problema, porque tinha de ter prioridade; ele era
contra empr6stimo, ele ja cansou de falar aquilo, mas naquele memento nio
tinham solugao; chegou um momento que ngo tinha condig6es, a estrada da
Santa J61ia fazia mil ands que estava la e ja era para estar pronto; Roseira era
uma vergonha, ja era para estar pronto; Bom Jardim jf tinha trinta ands e ja era
para estar panto; ele nio queria saber quem passou la em ama, quem deixou de
passar, tinha de ter prioridade, a cidade n5o andava, o povo sofria e quem
estava sofrendo era o povo; Vereador estava la dizendo que entrava em
duzentas casas e se entrassem em trezentas mil casas que tinham em
Jaguariana, as trezentas mil casas estavam sem agua, e n8o Cram s6 aquelas
duzentas pessoas la, era a cidade que estava sem agua, era uma vergonha, nio
era para estar sem agua naquele memento, entao, tinham de resolver os
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problemas, atualmente, mas nio ia adiantar nada ficarem emprestando,
emprestando, emprestando la, ia chegar uma hora em que a fatura ida chegar
homo o Fred falou, e dai? Nnaquele momento nio tinham dinheiro para
comprar tinta e seri que iriam ter dinheiro para pagar empr6stimo de la ha dais
ands? Comentou que ele foi favorfvel ao empr6stimo do recape de leis milh6es
e meir porque a populagao estava if, coda esburacada a cidade; ele entrou la e
falaram que tinha divida de cinquenta e cinco, sessenta milh6es, ele ouviu e
naquele memento ele estava vendo o empr6stimo que tinha frito la; o povao
estava usufruindo, estava pagando mas ja tinha pago, porque pagavam imposto
e estavam la, a estrada do Bom Jardim, Santo Antonio do Jardim, estavam la
dais milh6es e meir, bem empregados, o povo if, tamb6m, ja tinha pago fazia
anon, pagava impostos, pagava tudo, entao, nio era favor que estavam fazendo
para des, era direito doles, s6 que nio adiantava nada chegar la e ngo passar
nada, nio votar nada e as coisas ngo andarem, entao, ele estava cansado ja e
tinham errol, porque coma o Vereador falou, se tinham trinta milh6es/m6s,
alguma coisa estava errada e tinham de consertar o erro porque n5o dava para
vicar vivendo de empr6stimos, uma cidade igual Jaguari6na vicar vivendo de
empr6stimo, tinha coisa errada, se perguntassem se ele confiava na
Administragao, sim, ele confiava, era 16gico que confiava, a cidade estava
andando e tinham de tampar o que estava enado, o povo nio confiou na gestao
que estava If? Nio foi ele que colocou a gestao !a, 6oio povo, ent5o, ele tinha o
respeito de todd mundo, ele tinha a conHlanga do povo, mas tinham de ver o que
estava errado, n5o dava para uma casa, uma cidade vicar vivendo de
empr6stimo, aquilo ngo tinha condig6es, ida chegar uma hora que ida chegar
onde aquino? Disse que ele era favorfvel ao projeto, coma ele falou para o
Boz6, porque, naquele momento, des precisavam do ejnpr6stimo, n5o tinha o
que fazer, senio n5o ida conseguir resolver o problema do povo, nio chegava
maid, infelizmente, estava chegando da forma como estava errada que era o
empr6stimo, mas ele ida ser favorfvel ao projeto devido a situagao que chegou;
desejou boa noite a todos. A seguir, em votagao o Projeto de Lei n ' 083/2019,
do Executive Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operagao
de cr6dito junto a Caixa Econ6mica Federal, no fmbito do Programa FINISA --
Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento na Modalidade Apoio
Financeiro, destinado a aplicagao em Despesa de Capital e a oferecer garantias,
e df outras provid&ncias, foio mesmo aprovado por dez votos favoraveis, sends
dais contrfrios dos Srs. David Hi16rio Nero e Luiz Carlos de Campos.
Temlinada a Ordem do Dia, o Sr. Presidents encerrou a sessgo. Nada maid
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havendo a tratar, lavreia presents ata
devidamente assinada

que lida achada conforms, vai

Vereador Waltg+ Lump'fJ)f\i de Camargo

Vereadora ,[issia Mbirer Montagner
Vice Presidente

Vereador Afj#;ll$;11atlglf da Silva
Primeii;6 Secretfrio

Vereador Cristiano Jo\f Cecon
'Segundo Secrefgri
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