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Ata da Vig6sima Quinta Sessio Ordinfria do terceiro ano da D6cima Sexta
Legislatura da Cfmara Municipal de Jaguariana, realizada aos cinco de
novembro de dais mile dezenove, ds dezoito horas e trinta minutes, na Sala das
Sess6es "Vereador Reynaldo Chiavegato", da Cimara Municipal, localizada no
Edificio MunicipaIDr. Sebastiio Pads de Almeida, desta cidade. Presidents Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo. Vice-Presidente Sra. Cfssia Murer Montagner.
Secretgrios Srs. Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Primeiramente,
foi feita a Leitura de Texto Biblico, conforms Resolugao n.' 80, de 21 de
fevereiro de 1997, sends que o Sr. Presidente convidou a Vereadora Cfssia
Murer Montagner para proferir o seguinte texts: Livro dos Prov6rbios
Capitulo 3, versfculos de 21 a 26: "Meu filho, conserva a sabedoria e a
discrigao, nio se afastem jamais de thus olhos: servo vida para tie omamento
para teu pescogo. Entgo caminharfs seguro por tua estrada e teu p6 ngo
tropegara. Quando te deitares, nio terms o que tamer e, uma vez deitado, teu
sono serf dice. Ngo temerfs o pavor repentino, nem o ataque que vem dos
maus, porque o Senhor sera tua seguranga, e de coda insidia preservara teu p6.:
A seguir, o Sr. Presidente detemlinou a feitura da chamada, onde foi anotada a
presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Alfredo
Chiavegato Nets, Angelo Roberto Torres, Cfssia Murer Montagner, Cristiano
Jose Cecon, David Hilfrio Nato, Inalda Lucio de Barron Santana, Jose Munoz,
Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva
e Walter Luis Tozzi de Camargo. Ainda estava ausente na Sessio a Sra. Tats
Camellini Esteves. Constatando nQmero regimental, o Sr. Presidente,
proferindo as seguintes palavras: "Sob a protegao de Deus iniciamos os nossos
trabalhos", declarou aberta a Sessao, dando initio ao Expediente:
Primeiramente, foi colocada em votagao a Ata da Sessgo Ordinfria anterior, a
qual foi aprovada por unanimidade de votes polo Plenfrio e assinada pda
Mesa. O Sr. Presidents registrou a presenga da Sra. Tats Camellini Esteves. O
Sr. David Hilfrio Nato, pda ordem, pediu a palavra e cumprimentou a todos,
dizendo que ele viu o Yuri, na assembleia, e ele era deflciente auditivo, e que
ele n5o labia se ali na bala das Sess6es tinha algu6m capacitado para falar a
Lingua dos Sinais com ele, perguntou se tinha algu6m na assembleia que
poderia dudar, ngo labia se algu6m tinha um pouco esse dominic, porque ele
nio estava conseguindo engender a discuss5o na Casa, e at6 sugeria para que,
nas outras vezes, des pudessem ter uma parceria com alguma associagao para
poder fazer elsa linguagem para ele, e perguntou, novamente, se tinha algu6m
que poderia disponibilizar, e o Sr. Presidents disse que pelos que
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acompanhavam, nio e o Vereador David Hilfrio Nato agradeceu e desejou boa
noite. A seguir, o Sr. Presidente deu initio a leitura da Materia Constants do
Expediente: pda ordem, o Sr. Angelo Roberto Torres pediu a palavra
apresentando requerimento verbal, baseado no Art. 213, 111 do Regimento
Interns 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, lendl-se
apenas as ementas, coma constavam na paula; em discuss5o e votag5o, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votes. A seguir, do Senhor Prefeito foram
lidas as ementas dos seguintes oficios: I. Oficio DER n ' 0143/2019
encaminhando a Casa Veto Partial oposto ao Projeto de Lei n ' 067/2019, do
Executive Municipal, que disp6e sabre a criagao da Feira Notuma de
Jaguari6na e autorizagao para permissao de uso de areas e espagos pablicos; 2.
Oficio DER n ' 0144/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que Autoriza o
Poder Executive a contratar operagao de cr6dito junta 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 da outras provid6ncias; 3. Oficio
DER-n ' 0145/2019, encaminhando a Casa Projeto de Lei Complelnentar, que
altera a Lei Complementar Municipal n ' 111/2006, que disp6e sobre a criagao
de entidade autarquica municipal denominada Servigo de Agua e Esgoto
SAE, e da outras provid6ncias, depois de lidos, 6oram os piojetos encaminhados
para as Comiss6es Permanentes para parecer; 4. OfTcio SEGOV n ' 00812/20]9
dandy resposta ao Requerimento n ' 160/2019 do Sr. Luiz Carlos de Campos
solicitando informag6es sabre qual a possibilidade de encaminhar a proposta
para que o pagamento da aposentadoria do servidor polo Regime Pr6prio de
Previd6ncia(JAG(JARPREV), sega devido a contar da data do protocolo do
requerimento do interessado, da mesma maneira homo acontece na
aposentadoria concedida pelo regime gerd (INGS); 5. OfTcio SEGOV n '
00813/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 161/2019 do Sr. Cristiano Jose
Cecon solicitando a Secretaria de Estado da Educagao informag6es se exists
previsao de instalag6es de Escolas com Curios Profissionalizantes para poder
qualintcar nossos municipes; 6. Oficio SEGOV n ' 00814/2019 dando resposta
ao Requerimento n ' ]62/2019 do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando a
Ag6ncia Nacional e Energia E16trica ANEEL, Hiscalizagao na CPFL Santa
Cruz -- Unidade de Jaguariana, pelo excesso de reclamag6es da populagao nos
valores cobrados das contas mensais de energia e16trica; 7. Oficio SEGOV n '
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00815/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 163/20] 9 do Sr. Cristiano Jose
Cecon solicitando a CPFL Santa Cruz -- Unidade de Jaguariana, infos'mag6es
sobre depois de quanto tempo de atraso nas contas de energia 6 acionada a
cobranga via Cart6rio; 8. Oficio SEGOV n ' 00816/2019 dandy resposta ao
Requerimento n ' 164/2019 do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao
PROCON informag6es sabre quando 6 cabivelo envio de cobrangas ao
Cart6rio de Protesto das contas mensais de energia e16trica; 9. OfTcia SEGOV
n' 00817/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 166/2019 do Sr. Cristiano
Jose Cecon solicitando informag6es se exists desconto da cobranga de energia
para alguma hamada social da populagao; lO. Oficio SEGOV n ' 00818/2019
dandy resposta ao Requerimento n ' 167/2019 do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo e Alonso Lopes da Silva solicitando ao Executive Municipal e a
Ag&ncia local do SANTANDER informag6es do motivo do atendimento junto
aos caixas convencionais da referida ag6ncia ser objeto da obstrugao por parte
de alguns ftmciona'ios, dandy coma opgao os caixas eletr6nicos, mesmo em
horfrio de funcionamento normal, entry outras quest6es; ll. Oflcio SEGOV n '
00819/2019 dando resposta ao Requerimento no 168/2019 do Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo e Alonso Lopes da Silva solicitando informag6es quando a
revitalizagao da Praia Mori Mirim; 12. Oficio SEGOV n ' 00821/2019 dando
resposta ao Requerimento n ' 165/2019 do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando
informag6es de quanto o Rodeio de Jaguariana reverts de impostos para a
cidade, entry outra questao; 13. OfTcio SEGOV n ' 00826/2019 acusando o
recebimento do Requerimento n ' 169/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva
solicitando infomlag6es sobre os respons6veis e envolvidos nas obras de
pavimentagao asf altica, onde circulam os 6nibus, nos bairros Floresta, Santo
Antonio do Jardim e Bom Jardim, entry outras quest6es; 14. Oficio SEGOV n '
00827/2019 acusando o recebimento do Requerimento n ' 170/2019 do Sr.
David Hilgrio Nero solicitando informag6es sabre o atendimento das

solicitag6es dos municipes, para colocagao de uma "Academia ao Ar Livre", na
Estrada Judith dos Santos Pinto, em ftente ao "Jaguariana I e 11"; 15. Oficio
SEGOV n ' 00828/2019 acusando o recebimento das Indicag6es n's 197/2019
da Sra. Cfssia Murer Montagner; 195 e 196/2019 da Sra. Inalda Ltlcio de
Barris Santana; 16. OHcio SEGOV n ' 00871/2019 acusando o recebimento da
Mogao n ' 102/2019 do Sr. Alonso Lopes da Si]va de congratu]ag6es e ]ouvor a
Escola Municipal Prefeito Adone Bonetti, pda realizagao do trabalho
desenvolvido no dia 28 de setembro, p.p., sobre o Nordeste brasileiro; 17.
alicia SEGOV n ' 00872/2019 acusando o recebimento da Mogao n ' 103/2019
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da Sra. Cgssia Murer Montagner de congratulag6es e louvor aos Professores e
Professoras em comemoragao ao Dia do Professor, dia 15 de Outubro; 18.
OHcio SEGOV n ' 00874/2019 acusando o recebimento das Indicag6es n's
199/2019 do Sr. Angelo Roberto Torres; 198/2019 da Sra. Cfssia Murer
Montagner; 200 e 201/2019 do Sr. Jose Munoz; 19. Oficio SEGOV n '
00875/2019 acusando o recebimento do Requerimento n ' 172/2019 do Sr.
Cristiano Jose Cecon solicitando ao Cart6rio de Protestor de Titulos

informag6es se o mesmo nio terra que avisar o contribuinte antes de executar
cobranga com taxa punitive para o consumidor, nas cobrangas de energia; 20
OfTcio SEGOV n ' 00876/2019 acusando o recebimento do Requerimento n '
173/2019 do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando a empresa CPFL Jaguari
(CPFL Santa Cruz) inHormag6es do motive real das trocas dos re16gios de
energia que vem acontecendo nas resid6ncias do Municipio, e se o valor da
tarifa cobrada em Jaguariana 6 diferente do cobrado em outras cidades; 21.
OfTcio SEGOV n ' 00877/2019 acusando o recebimento do Requerimento n '
174/2019 do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando informag6es se o
CNPJ n ' 20.238.657/07, inscrigao municipal n ' 207772521 ja prestou album
servigo a etta municipalidade, entre outras quest6es; 22. Oficio SEGOV n '
00878/2019 acusando o recebimento do Requerimento n ' 175/2019 do Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipals ao
Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e Adolescente CMDCA,
informag6es que e conforme especifica, quanto ao curio das eleig6es de
Conselheiros Tutelares ocorridas no Qltimo dia 06 de outubro do corrente ano;
23. OfTcio SEGOV n ' 00879/2019 acusando o recebimento do Requerimento n '
177/2019 do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando informag6es se o
CNPJ n ' 18.111.172/0001-06, ja prestou algum servigo a etta municipalidade,
entre outras quest6es; 24. OfTcio SEGOV n ' 00880/2019 acusando o
recebimento do Requerimento n ' 178/2019 do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo solicitando ao Delegado de Policia Civil, titular da Delegacia de
Policia de Jaguariana, informag6es que e conforme especiHica, quanto ao curse
das eleig6es de Conselheiros Tutelares ocorridas no Oltimo dia 06 de outubro do
corrente ano; 25. Oficio SEGOV n ' 00881/2019 acusando o recebimento do
Requerimento n ' 179/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando
informag6es de quando serf cumprido o compromisso de valorizagao malarial

feito pele Sr. Prefbito Municipal com a Guarda/Policia Municipal de
Jaguariana; 26. Oficio SEGOV n ' 00886/2019 dando resposta ao Requerimento
n' 169/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva soiicitando informag6es sobre
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os responsaveis e envolvidos nas obras de pavimentagao asfaltica, onde
circulam os 6nibus, nos bairros Floresta, Santo Antonio do Jardim e Bom
Jardim, entre outras quest6es; 27. Oficio SEGOV n ' 00889/2019 dando

resposta ao Requerimento n ' 170/2019 do Sr. David Hilfrio Nato solicitando
informag6es sabre o atendimento das solicitag6es dos municipes, para
colocagao de uma "Academia ao Ar Libre", na Estrada Judite dos Santos Pinto,
em frente ao "JaguariOna I e 11"; 28. OfTcio SEGOV n ' 00890/2019 dando
resposta ao Requerimento n ' 172/2019 do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando
ao Cart6rio de Protestor de Titulos infomlag6es se o mesmo nio terra que
avisar o contribuinte antes de executar cobranga com taxa punitiva para o
consumidor, nas cobrangas de energia; 29. OfTcio SEGOV n ' 00891/2019
dandy resposta ao Requerimento n ' 173/2019 do Sr. Cristiano Jose Cecon
solicitando a empresa CPFL Jaguari(CPFL Santa Cruz) informag6es do motivo
real das trocas dos re16gios de energia que vem acontecendo nas resid6ncias do
Municlpio, e se o valor da tarifa cobrada em Jaguariana 6 diferente do cobrado
em outras cidades. A seguir, dos Senhores Vereadores f Dram ladas as ementas
das seguintes proposituras: Projetos: 1. De Lei do Sr. Romilson Nascimento
Silva que "lnstituio Sistema Colaborativo de Seguranga e Monitoramento no
Municfpio de Jaguariana", e da outras provid&ncias; 2. De Resolugao da Mesa
da Cimara Municipal que disp6e sobre a substituigao do Anexo Ida Resolugao
n' 103, de 03 de margo de 2000, depois de lidos foram os mesmos
encaminhados para as Comiss6es Permanentes, para parecer; Requerimentos: I
Do Sr. Jose Muniz solicitando a Deputada Federal Juice Hasselmann, recursos
financeiros de 300.000,00 (trezentos mil reais), para custeio de Media e Alta
Complexidade(MAC), em f avor do Hospital Municipal Walter Fenari
(Administrador da UPA), para expandir o horfrio de atendimento da UPA e
melhor atender a saQde da populagao Jaguariunense; 2. Do Sr. Romilson
Nascimento Silva solicitando ao Executive Municipal informar se exists
alguma justi6lcativa para os incidentes com a populagao que vem acontecendo
durante a obra de pavimentagao asf attica na estrada JGR, de acesso ao Bairro
Bom Jardim e Outros, entry outra questao; 3. Do Sr. David Hilirio Nets
solicitando ao Executivo Municipal informar a previsao para que sejam
instalados os cabeamentos necessfrios na UBS Cruzeiro do Sul, para que o
aparelho de eletrocardiograma possa comegar a funcionar e informar quangos
disses aparelhos estio disponiveis na rode de saQde publica do municipio; 4
Do Sr. David Hilirio Nato solicitando ao Executivo Municipal c6pia das notas
fiscais da COAPH Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pr6 & Hospitalar,
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bem coma, relat6rios descritivos dos profissionais, horas trabalhadas e valores
mensais referentes ao trabalho prestado para a ASAMAS e a Prefeitura
Municipal de Jaguariana; 5. Do Sr. David Hilfrio Nets solicitando ao
Executive Municipal informar a previsao para que os consult6rios dentArios da
UBS Cruzeiro do Sul comecem os atendimentos a populagao e quaID ]notivo
de at6 o moments ngo estarem funcionando; 6. Do Sr. Jose Muniz solicitando
ao Executivo Municipal informag6es do porqu6 ainda n5o foi feita a cobertura
da quadra da Escola Prefeito Francisco Xavier Santiago, no bairro de Guedes;
7. Do Sr. David Hilfrio Nato solicitando ao Executivo Municipal informar onde
foram aplicados os tr6s milh6es de reais destinados a ampliagao de pr6prios
municipais provisionado para o saneamento na lei n ' 2.550, de 09 de novembro
de 2018; 8. Do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres solicitando ao
Deputado EstaduaIDirceu Dalben intercess8o junta ao Govemo Estadualpara o
envio de uma verba para aquisigao de alnbulfncia para nosso Municipio; 9. Do
Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres solicitando ao Deputado Estadual
Dirceu Dalben, intercessio junto ao Governs Estadual para o envio de uma
verna para construgao de creche e escola para os Bairros de nosso Municipio;
10. Do Sr. Angelo Roberto Torres -- Neguita Torres solicitando ao Deputado
EstaduaIDirceu Dalben, intercessgo junto ao Governo Estadualpara o envio de
uma verba para construgao de um acesso de veiculos de grande porte
diretamente da SP-340 para as empresas situadas no bairro Roseira de Cima,
confomte especiHica; 11. Do Sr. Jose Muniz solicitando a Presidente do
Hospital Municipal Walter Ferrari informag6es sabre quantos m6dicos estio
cadastrados na COAPH; quantos trabalham prestando servigos ao Hospitale a
UPA e saas especializag6es; 12. Do Sr. Jose Munoz solicitando a Presidente do
Hospital Municipal Walter Ferrari infomiag6es sobre o motivo de ngo terem
fido realizados exames de Eletroencefalograina no Hospital, sends que foi
assinado contrato coin a Empresa Brasil Laudos, em 2018, que contempla tal
exame; 13. Do Sr. Jose Muniz solicitando a Presidents do Hospital Municipal
Walter Ferrari inforinagdes sobre o motivo de estar parado o aparelho de exams
de Desintometria Ossea no Hospital, sendo que foi assinado contrato com a
Empresa Brasil Laudos, em 2018, que contempla tal exame, entre outta
questao; 14. Da Sra. Inalda Lucio de Burros Santana Inalda Cabeleireira
solicitando ao Executive Municipal informar sobre o atendimento da Indicagao
n' 176/2019, de sua autoria, para que sejam instalados aparelhos de exercicios
fisicos no Parque dos Lagos. Indicag6es: 1. Da Sra. Inalda Lucio de Barris
Santana Inalda Cabeleireira solicitando ao Executivo Municipal manutengao
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na caixa d ' agua do Bairro Jorge Zambon; 2. Do Sr. Alonso Lopes da Silva
solicitando ao Executive Municipal colocagao de refletores no campo de areia
do Parque Jose Scares e, tamb6ln iluminagao no parquinho, no Bairro Reserva
da Barra; 3. Do Sr. Alonso Lopes da Silva - Silva solicitando ao Executive
Municipal construgao de panto de 6nibus na Avenida Pacifica Moneda, n '
2.343, em frente ao Condominio Quinta das Laranjeiras, no Bairro Vargeao; 4.
Do Sr. Alonso Lopes da Silva - Silva solicitando ao Executive Municipal
colocagao de plazas com indicagao de "area escobar", pinturas de lombada,
faixa de pedestre e, tamb6m das vagas do estacionamento da Escola Municipal
Oscarlina Pires Turato, no Bairro Tanquinho (com c6pia para a Secretaria de
Educagao); 5. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo
Municipal para que se naga o remanejo do material asfaltico que este sends
retirado dos bairros a serum recapeados para os bairros Floresta, Santo Antonio
do Jardim e Bom Jardim; 6. Do Sr. David Hilfrio Neto solicitando ao
Executive Municipalpara que sqa feita uma anflise de melhorias no itinerfrio
de 6nibus entry a cidade de Jaguariana a cidade de Santo Antonio de Posse; 7.
Do Sr. Jose Muniz solicitando ao Executivo Municipal repintura da faixa de
pedestres na Avenida Antonio Pinto Catao, defronte a UPA; 8. Do Sr. Jose
Muniz solicitando ao Executive Municipal mailutengao nos Parques do
Municipio (manutengao e concerto dos brinquedos, iluminagao, troca de
lampadas queimadas); 9. Do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres
solicitando ao Executive Municipal para que sqa feita as sinalizag6es de solo
nas mas do Bairro Roseira de Cima; 10. Do Sr. Angelo Roberto Torres
Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal para que sega fbita poda de
arvores nas mas do Bairro Roseira de Cima (com c6pia para a CPFL Santa
Cruz); 11. Do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres solicitando ao
Executivo Municipal para que seja feita a troca ou manutengao nos bebedouros
da creche do Bairro Roseira de Cdma; 12. Da Sra. Cfssia Murer Montagner
solicitando ao Executivo Municipala implantagao de faixa de pedestres, e as
respectivas sinalizag6es na Rua CoroneIAmfncio Bueno, nas proximidades do
n' 446, em frente ao portia de acesso ao Plenfrio da CAmara Municipal; 13. Do
Sr. Alonso Lopes da Silva -- Silva, solicitando ao Executivo Municipal feitura
de rampa de acesso ao fina] do tQne] que riga a Avenida dos apes, no bairro
Roseim, a rua Gaspere, no Jardim Sio Sebastian; 14. Do Sr. Alonso Lopes da
Silva Silva solicitando ao Executive Municipallimpeza do mato na calgada
que da aceso a E.M. Prof ' Oscarlina Peres Turato", no bairro Tanquinho Velho;
15. Da Sra. Inalda Lucio de Bands Santana -- Inalda Cabeleireira solicitando ao
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Executive Municipal tapar um buraco, na rua Peres, altura do nOmero 502, no
bairro Joio Aldo Nassif. Mog6es: 1. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de
pesar polo passamento do Sr. Nivaldo Pinheiro de Moraes falecido dia 15 de
Outubro, p.p, aos 81 anon de idade; 2. Do Sr. Jose Muniz de pesar pelo
passamento do Sr. Carlos Roberto Luporini falecido dia 17 de Outubro, p.p, aos
73 ands de idade, nesta Cidade; 3. Da Sra. Cfssia Murer Montagner de
congratulag6es e louvor a APAE peta realizagao do evento beneficente
Comida de Buteco", ocorrido no dia 25 de outubro p.p; 4. Da Sra. Cfssia

Murer Montagner de congratulag6es e louvor a Diretoria da Escola Municipal
Prof ' Oscarlina Pires Turato e a Secretaria de Educagao pda realizagao do
proUeto Escola Amiga, ocorrido no dia 26 de outubro p.p; 5. Do Sr. Romilson
Nascimento Silva de congratulag6es e louvor ao Josafar Sidiney Gongalves
Pomponet Sub Comandante da Guarda/Policia Municipal e Adonias Mendes
de Araqo -- Inspetor da Guarda/Policia Municipale Fabricio Nunes Pereira,
Paulo Roberto Grazia e Valdeci Matildes de Oliveira polo "Curse de
atualizagao para Guarda/Policia Municipal", que foi oferecido por essen
profissionais arima citados, gerando assim uma economia financeira de noventa
por canto para os cortes pablicos do Municipio de Jaguariana; 6. Do Sr.
Alfredo Chiavegato Neto de pesar pele passamento do Sr. Jose Proto de Godoy
falecido dia 28 de outubro, p.p, aos 61 anon de idade, nests Cidade; 7. Dos Srs.
Angelo Roberto Torres, David Hilfrio Nato, Walter Luis Tozzi de Camargo e
Luiz Carlos de Campos, Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Nato,
Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, Inalda Lucio de Barris
Santana, Jose Muniz, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva e
Tats Calnellini Esteves de congratulagdes e louvor a canonizagao de Santa
Duke dos Pobres, acontecida no Vaticano, em 13 de outubro de 2019, bem
homo is Celebrag6es em AWAD de Gragas realizadas na Par6quia Santa Duke
dos Pobres, em Jaguariana e na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia; 8. Dos
Srs. Cristiano Jose Cecon e Walter Luis Tozzi de Camargo de congratulag6es e
louvor ao Sr. Roberto Torrecilhas pda investigagao ocorrida no dia 13 de
outubro, bem homo ao sucesso que este obtendo com o Jamal Digital. A seguir,
foram lidas as ementas das seguintes correspond6ncias de Diversos: 1. Carta da
Expresso Metropolis Transportes e Viagens Lada dandy resposta ao
Requerimento n ' 122/2019 do Sr. AIB'edo Chiavegato Nero solicitando para que
a tariff cobrada dos usufrios deste Municipio, moradores da regiao do
Condominio Ana Helena, Loteamento Reserva da Barra e Condominio Lago da
Baba, seja tio somente o valor de R$ 2,50 e n8o o valor de R$ 4,90; 2. Oficio
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SETUC 534/2019 da Secretfria Municipal de Turismo e Cultura acusando o
recebimento da Mogao n ' 099/2019 do Sr. Angelo Roberto Tones de
congratulag6es e louvor a Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariana, pelo
Pr6mio Gestor PQblico 2019, com o Projeto que 6 o segundo melhor do Pals --
ESCOLA DAS ARTES, no dia 03 de outubro do conente ano; 3. OfTcio

GAPRE n ' 130/2019 da Diretora de Neg6cios e Fomento da Desenvolve SP
acusando a Mogio n ' 089/2019 da Sra. Cfssia Murer Montagner de
congratulag6es e louvor aos empresfrios e produtores idealizadores do Centro
de Comercializagao de Flores Ceaflor, bem coma aos setores envolvidos nos
tr6mites que possibilitaram a viabilizagao do projeto, onde iniciou suas
atividades no 61timo dia 24 de setembro; 4. OFICIO DO/GLI/DPL 1200/2019
do Diretor de Gestio Operacionalda E.M.T.U dando resposta ao Requerimento
n' 152/2019 da Sra. Cfssia Murer Montagner solicitando a Empresa Expresso
Metr6polis Transportes e Viagens Ltda, para que possa atender os moradores
das imediag6es da Vila Jorge Zambom com os servigos do transports p6blico
na modalidade interurbano linha Campinas/Jaguaritlna, vice-versa, em especial
incluindo-se o percurso atual nos trechos dos seguintes logradouros: Avenida
Pacifica Moneda e Rua Pedro Lana; 5. Oflcio 0241/19/CJU -- CETESB
Companhia Ambiental do Estado de Sio Paulo dando resposta ao
Requerimento n ' 023/2019 do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando
informag6es sabre as causas da mortalidade de peixes ocorrida no rio Jaguari,
no trecho urbano que pasha pda cidade de Jaguariana; 6. OfTcio DR. I n ' 394
de 02/10/2019 do Diretor do Departamento de Estradas de Rodageln dando
resposta ao Requerimento n ' 147/2019 do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo
solicitando informagdes sobre a realizagao de recapeamento ou operagao tapa
buracos na estrada vicinal que liga Jaguariana e Santo Antonio de Posse; 7.
Comunicado do Fundo Nacional de Saide (via fns.saudi.gov.for), comunicando
liberagao de recursos para o Municipio de Jaguariana, no m6s de setembro de
2019. no valor de R$ 606.563,39; 8. Oficio n ' 3270/2019 do Presidents da
Cfmara Municipal de Serra Negra encaminhando a Casa c6pia da Mogao de
Apelo a lnanutengao dos Correios homo empresa publica, com ampla presenga
no territ6rio nacional; 9. OfTcio n ' 3313/2019 do Presidents da Cfmara
Municipal de Serra Negra encaminhando a Casa c6pia da Mogao de Apelo para
que as mat6rias legislativas e outras medidas que envolvam os Postalis e seus
pianos possam merecer atengao e comprometimento das estruturas political e
federais, visando mitigar os impactos danosos que ja vem sendo arcades polos
aposentados e aposentaveis dos Coneios, sot'nando em maid de 140.000 mil
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participantes e assistidos em todo territ6rio nacional; lO. Oficio n ' 3452/2019
do Presidents da Cfmara Municipalde Serra Negra encaminhando a Casa c6pia
da Mogao de Apelo reivindicando provid&ncias para que os dedicados
servidores das Guardas Municipais Brasileiras tenham sua aposentadoria
especial garantindo esse direito fundamental e social a todos os trabalhadores
conforme disposto na Constituigao Federal, com o fim de incluir todas as
Guardas Municipais dc sodas as cidades brasileiras com a merecida
aposentadoria especial na PEC da refonna da Previd6ncia Brasileira; ll. OfTcio
Circular CliEF4/SP N ' 0100/2019 do Presidents do Conselho de Educagao
Fisica agradecendo e parabenizando peta iniciativa da realizagao de evento
comemorativo ao Dia do Professional de Educagao Fisica, realizado no dia 19
de setembro de 2019; 12. OfTcio do Vice Presidente do CMDCAJ n ' 119/2019
dando resposta ao Requerimento n ' 175/2019 do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo solicitando ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e
Adolescente CMDCA informag6es que e conforme especifica, quanto ao
curse das eleig6es de Conselheiros Tutelares ocorridas no Qltimo dia 06 de
outubro co corrente ano; 13. Oficio do Vice Presidents do CMDCAJ n '
120/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 178/2019 do Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo solicitando ao Delegado de Polfcia Civil, titular da
Delegacia de Polfcia de Jaguariana informag6es que e conforms especifica,
quanto ao curse das eleig6es de Conselheiros Tutelares ocorridas no Qltimo dia
06 de outubro do corrente ano; 14. Oficio n ' 4637 da CAlnara Municipal de
fvfarilia encaminhando a Casa o Requerimento n ' 1325/2019 de autoria do
Vereador Jose Carlos Albuquerque de apoio irrestrito em prolda manifestagao
por mais uma luta em favor da classe policialmilitar, realizada na Praia da S6,
em Sio Paulo, reivindicando que o Govemo Joio Dona cumpra sua promessa
de campanha e naga com que os policiais militares do Estado de Sio Paulo
tenham o 2' melhor salgrio do Pals; 15. Oficio n ' 871/2019 do Banco
SANTANDER Brasil S.A dandy resposta ao Requerimento n ' 167/2019 dos
Srs. Walter Luis Tozzi de Camargo e Alonso Lopes da Silva, solicitando
informag6es do motivo do atendimento junto aos caixas convencionais da
refbrida ag6ncia ser objeto da obstrugao por pane de alguns funcionarios, dando
homo opgao os caixas eletr6nicos, mesmo em horfrio de funcionamento
normal, entry outras quest6es; 16. Colnunicado do Fundo Nacional de SaQde
(via fns.laude.gov.for), comunicando liberagao de recursos para o Municipio de
Jaguari6na, no m6s de outubro de 2019, no valor de R$ 1.108.428,65; 17
Processo n ' 017/2019 Finangas e Contabilidade da Cimara Municipal de
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Jaguariana, referente ao balancete mensal relative is Receitas e Despesas da
Cimara Municipa[de Jaguariana de setembro/2019; 18. Processo n ' 0] 8/2019
Finangas e Contabilidade da Cfmara Municipal de Jaguariana, referente ao
balancete mensal relativo is Receitas e Despesas da Prefeitura Municipal de
Jaguarittna de setembro/2019. A seguir, o Sr. Presidente colocou em votagao as
seguintes Proposituras, comunicando que se houver desejo de discussao,
deveriam proceder de acordo com o Art.154, alinea anita, do R.I., alterado
pdas Resolug6es n's 63 e 91: pda ordem, o Sr. Presidente apresentou
requerimento verbal, baseado no Art. 243, 1, e $ 3'do Regimento Interno,
solicitando que a votagao das proposituras acontecesse polo processo simb61ico,
onde os que estivessem de acordo permaneceriam sentados, e os contrfrios se
levantariam, visto o acimulo de proposituras; em discussio e votagao o
requerimento verbal, foio ]nesmo aprovado por unanimidade de votes; a
seguir, o Sr. Presidente colocou em votagao as proposituras, polo processo
simb61ico, conforme preceituava o $ 1' do Artigo 243, comunicando que os
Vereadores que fossem favorfveis permanecessem sentados, e os que fossem
contrfrios Hicassem em p6: 1. Requerimento do Sr. Jose Muniz solicitando a
Deputada Federal Juice Hasselmann, recursos financeiros de 300.000,00
(trezentos mil reals), para custeio de Media e Alta Complexidade (MAC), em
favor do Hospital Municipal Walter Ferrari(Administrador da UPA), para
expandir o horfrio de atendimento da UPA e melhor atender a saQde da
populagao Jaguariunense, em votagao, foia mesmo aprovado por unanimidade
de votos; 2. Requerimento do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao
Executivo Municipal informar se exists alguma justificativa para os incidentes
com a populagao que vem acontecendo durante a obra de pavimentagao
asf altica na estrada JGR, de acesso ao Bairro Bom Jardim e Outros, entry outra
questao, em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de voids; 3.
Requerimento do Sr. David Hilirio Nato solicitando ao Executivo Municipal
informar a previsao para que sejam instalados os cabeamentos necessArios na
UBS Cruzeiro do Sul, para que o aparelho de eletrocardiograma possa comegar
a funcionar e informar quangos disses aparelhos estgo disponiveis na rede de
saQde publica do municipio, em votagao, foia mesmo aprovado por
unanimidade de votes; 4. Requerimento do Sr. David Hi16rio Nato solicitando
ao Executivo Municipal c6pia das notas fiscais da COAPH Cooperativa de
Trabalho de Atendimento Pr6 & Hospitalar, bem como, relat6rios descritivos
dos profissionais, horan trabalhadas e valores mensais referentes ao trabalho
prestado para a ASAMAS e a Prefeitura Municipal de Jaguariilna, em votagao,
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foio mesmo aprovado por unanimidade de votes; 5. Requerimento do Sr.
David Hilgrio Nato solicitando ao Executive Municipal informar a previsao
para que os consult6rios dentfrios da UBS Cruzeiro do Sul comecem os
atendimentos a populagao e qualo motive de at6 o momento nio estarem
funcionando, em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votos; 6.
Requerimento do Sr. Jose Muniz solicitando ao Executivo Municipal
informag6es do porqu6 kinda ngo foi feita a cobertura da quadra da Escola
Prefeito Francisco Xavier Santiago, no bairro de Guides, em votagao, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votes; 7. Requerimento do Sr. David
Hilfrio Neto solicitando ao Executivo Municipal informal ' onde foram
aplicados os tr6s milh6es de reais destinados a ainpliagao de pr6prios
municipais provisionado para o saneamento na lei n ' 2.550, de 09 de novembro
de 2018, em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votos; 8.
Requerilnento do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres solicitando ao
Deputado EstaduaIDirceu Dalben intercessio junto ao Govemo Estadualpara o
cnvio de uma verba para aquisigao de ambulAncia para nosso Municipio, em
votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votes; 9. Requerimento do
Sr. Angelo Roberto Torres - Neguita Torres solicitando ao Deputado Estadual
Dirceu Dalben, intercessio junto ao Govemo Estadual para o envio de uma
verba para construgao de creche e escola para os Bairros de nosso Municipio,
em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votos; lO
Requerimento do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres solicitando ao
Deputado Estadual Dirceu Dalben, intercess8o junto ao Govemo Estadualpara
o envio de uma verba para construgao de um acesso de veiculos de grande porte
diretamente da SP-340 para as empresas situadas no bairro Roseira de Cima,
conforme especifica, em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de
votes; 11. Requerimento do Sr. Jose Muniz solicitando a Presidente do Hospital
MunicipalWalter Ferrari informag6es sabre quantos m6dicos estio cadastrados
na COAPH; quantos trabalham prestando servigos ao Hospitals a UPA e suas
especializag6es, em votagao, foia mesmo aprovado por unanimidade de votes;
12. Requerimento do Sr. Jose Muniz solicitando a Presidents do Hospital
Municipal Walter Ferrari informag6es sabre o motivo de nio terem fido
realizados exames de Eletroencefalograma no Hospital, sendo que foi assinado
contrato com a Empresa Brasil Laudos, em 2018, que contempla tal exams, em
votagao, foia mesmo aprovado por unanimidade de votes; 13. Requerimento
do Sr. Jose Muniz solicitando a Presidents do Hospital Municipal Walter
Ferrari informag6es sobre o motivo de estar parade o aparelho de exams de
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Desintometria 6ssea no Hospital, sendo que foi assinado contrato com a
Empresa Brasil Laudos, em 2018, que contempla tal exame, entre outta
questao, em votagao, foia mesmo aprovado por unanimidade de votes; 14
Requerimento da Sra. Inalda Lucio de Barris Santana -- Inalda Cabeleireira
solicitando ao Executivo Municipal informer sobre o atendimento da Indicag5o
n' 176/2019, de sua autoria, para que sqaln instalados aparelhos de exercicios
fisicos no Parque dos Lagos, em votagao, foio mesmo aprovado por
unanimidade de votes; 15. Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de
pesar peso passamento do Sr. Nivaldo Pinheiro de Morals falecido dia 15 de
Outubro, p.p, aos 8t ands de idade, em votagao, foia mesma aprovada por
unanimidade de votes; 16. Mogao do Sr. Jose Munoz de pesar pelo passamento
do Sr. Carlos Roberto Luporini falecido dia 17 de Outubro, p.p, aos 73 ands de
idade, nesta Cidade, em votagao, foia mesma aprovada por unanimidade de
votos; 17. Mogao da Sra. Cfssia Murer Montagner de congratulag6es e louvor a
APAE pda realizagao do evento beneHicente "Comida de Buteco", ocorrido no
dia 25 de outubro p.p, em votagao, foia mesma aprovada por unanimidade de
votes; 18. Mogao da Sra. Cissia Murer Montagner de congratulag6es e louvor a
Diretoria da Escola Municipal Prof ' Oscarlina Pires Turato e a Secretaria de
Educagao pda realizagao do projeto Escola Amiga, ocorrido no dia 26 de
outubro p.p, em votaq?ao, foia mesma aprovada por unanimidade de votos; 19.
Mogao do Sr. Romilson Nascimento Silva de congratulag6es e louvor ao
Josafar Sidiney Gongalves Pomponet Sub Comandante da Guarda/Policia
Municipal e Adonias Mendes de Araujo Inspetor da Guarda/Policia
Municipale Fabrlcio Nunez Pereira, Paulo Roberto Grazia e Valdeci Matildes
de Oliveira pele "Curse de atualizagao para Guarda/Policia Municipal", que foi
oferecido por eases profissionais acima citados, gerando assim uma economia
financeira de noventa por cents para os cofres pablicos do Municipio de
Jaguariana, em votagao, foia mesma aprovada por unanimidade de votes; 20.
Mogao do Sr. Alfredo Chiavegato Nato de pesar pele passamento do Sr. Jose
Preto de Godly falecido dia 28 de outubro, p.p, aos 61 ands de idade, nesta
Cidade, em votagao, foia mesma aprovada por unanimidade de votes; 21
Mogao dos Srs. Angelo Roberto Torres, David Hilirio Neto, Walter Luis Tozzi
de Camargo, Luiz Carlos de Campos, Alonso Lopes da Silva, Alfredo
Chiavegato Nato, Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, Inalda Lucio
de Barros Santana, Jose Muniz, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson
Nascimento Silva e This Camellini Esteves de congratulag6es e louvor a
canonizagao de Santa Duke dos Pobres, acontecida no Vaticano, em 13 de
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outubro de 2019, bem coma is Celebrag6es em Agate de Gragas realizadas na
Par6quia Santa Duke dos Pobres, em Jaguari6na e na Arena Fonts Nova, em
Salvador, Bahia, em votagao, foia mesma aprovada por unanimidade de votos;
22. Mogao dos Srs. Cristiano Jose Cecon e Walter Luis Tozzi de Camargo de
congratulag6es e louvor ao Sr. Roberto Torrecilhas pda investigagao ocorrida
no dia 13 de outubro, bem homo ao sucesso que este obtendo com o Jornal
Digital, em votagao, foia mesma aprovada por unanimidade de votos. A seguir,
o Sr. Presidents deixou livre a palavra aos senhores Vereadores, que quisesseln
fazer uso, por cinco minutes, seguindo ordem de inscrigao em livro, sem
apartes conforme $ 3' do Art. 154 do R.I., versando sobre Temas Livres:
Fariam uso da palavra os senhores Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato
Nero, Angelo Roberto Torres e Cfssia Murer Montagner, que a passaram; a
seguir, fez uso da palavra o senhor Cristiano Jose Cecon, que cumprimentou a
todos, parabenizando o Roberto Tonecilhas, disse que ele foi uma pessoa que ja
tinha o xingado muito na cidade, mas naquele memento ele concordava que ele
vinha fazendo um 6timo trabalho e a investigagao ele acompanhou o
atropelamento e que ele foi uma pessoa muito prestativa para a sociedade;
parabenizou a ele pelo trabalho que estava exercendo e agradeceu o Waltinho
por estar junta com ele naquela mogao; comentou que ele estava indignado e,
infelizmente, desde sexta keira ele estava privado das rides sociais, o
bloquearam, ele nio existia mats e, naquele memento, era s6 1a mesmo que ele
poderia falar e torcia para que tivesse bastante gents assistindo porque senate,

ele ngo labia o motivo, mas achava que ele tinha mexido com algu6m um
pouch forte para o terem bloqueado daquela forma, mas a luta continuava e ele
estava vendo formas de voltar is rides sociais e ele nio labia de que forma,
por6m, ele comegaria tudo de novo e daquela donna nio diva mats, ele ja tinha
tentado de tudo, email para um, email para outro e n8o dava certs; comentou
que estava indignado com algumas coisas que estavam acontecendo tanto na
sociedade coma em Jaguariana e algumas prestadoras tinham de pegar no p6, a
empresa que fazia a leitura da aqua, questionou se ja foram naquela empresa, e
se ja tiveram a oportunidade de ver a bagunga que era e homo poderia a
empresa pegar o trabalho e fazer aquela bagunga que estavam fazendo, e tinha
funcionfrio que ficava com preguiga, ele ouviu aquino la, e tinha funcionfrio
daquela empresa que ficava com preguiga de ler a conta de agua e da{ vinha
zero e no outro m6s vinham as duas juntas; falou que a Metr6polis ja tinha
cansado tamb6m; f alou que ele tinha vindo de Calnpinas e que ele n5o era de
reclamar, e que sempre teve carrot n5o novos, mas que bagulho estava o 6nibus
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que ele viajou e que pulava maid do que pipoca e que des tinham de cobrar,
afinaIJaguariana era uma cidade rica ou nio era uma cidade rica? Uma cidade
pr6spera ou n5o era uma cidade pr6spera, para vicar com um sistema de
transpoite daquela qualidade? Pediu para que des, naquela Casa, tomassem
atitude contra a CPFL, porque nio tinham condig6es e que o Cart6rio at6 Ihe
respondeu dizendo que estava na lGiC ele ida levar o documents para o
advogado analisar, s6 que o que Cios falaram que de cinquenta e tr6s
concessionfrias no Brasil, apenas tr6s aderiram is cobrangas no Cart6rio e uma
foi em Jaguariana; questionou o que tinha de errado no Municipio? Comentou
que dia um de novembro mudou para bandeira vennelha, aumentou a conta e
ele nio entendia, catava a conta e estava bandeira cor de rosa, vermelha, e roxa
ja estava a vida de todos, que so6'imento que estava a clause maid pobre e
perguntou se todos viram a nova cede da CPFL, na entrada de Campinas,
dizendo que dava para fazer mesmo, o que CIGS cobravam e que cobravam o
quanto queriam, faziam o que queriam e chegava a conta e o pobre nio labia
analisar, era bandeira roxa, preta e cobravam o quanto queriam, tinha pessoa
que pagavam oitenta reais de conta e pagava trinta de cart6rio, que era um
absurdo e perguntou onde o pobre ida parar e nio tinha condig6es; disse que se
a pessoa ficasse devendo em uma lola tudo bem, a pessoa ia if e ndo pagava
has, a conta de energia ida ter de pagar e CIGS tinham, naquela Casa, de cobrar
f acilitadores daquela empresa para que ajudasse o maid pobre a quitar aquelas
contas, CIGS tinham de arrumar uma forma de ajudar a populagao inais pobre,
aquilo era uma bagunga; sugeriu para que catassem as contas e tentassem ler o
monte de itens e ningu6m entendia, e des cobravam o quanto queriam;
colnentou que estava tendo reunites em Brasilia, a ANEEL que era a
reguladora das energias queria liberar para as empresas cobrarem a luz solar e
tinham pessoas de JaguariQna que estavam indo para reunites em Brasilia, o
Bolsonaro que ja tinha vetado, mas des queriam cobrar e onde aquilo ida parar,
perguntou; falou que o povo nio tinha aumento de salario, tinha o desemprego
e aquelas empresas com punho de ago e ele tinha de medir o que ele falava la,
porque primeiro foi bloqueio e ele nio estava culpando ningu6m, porque, is
vezes, a maldade chegava de onde ments se esperava; agradeceu a todos; a
seguir, f'ez uso da palavra o senhor David Hilgrio Nato, que depois de
cumprimentar a todos disse que ele ida iniciar sua fda sobre a questao da testa
bisica do aposentado, aquela foi uma discuss5o bem grande desde a sexta keira
em diante, quando foi cortada do servidor, que ele tinha aquele direito e junto
dole saiu uma carta assinada polo nobre Secretfrio do Govemo dizendo que
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tinha fido suspenso devido a uma ADIN, se ele nio se enganava, do Tribunal
de Contas, se ele nio estivesse falando besteira e, at6 aquele momento, tudo
bein, e disse que aquela Casa estava com um projeto de lei para aprovar a
liberagao da testa, novamente, s6 que se esqueceram de ressaltar uma coisa
muito importante, porque analisando de if em diante, quem entrou coin aquele
processo para suspender foio pr6prio Prefeito e era um pouch confuso; disse
que era aquilo que ele falava para todos; ele estava com um processo em maos,
onde falava M6rcio Gustavo Bemardes Reid entrou pedindo que fosse seguido,
que fosse suspenso o auxilio alimentagao para aposentados; dai saiu muita
conversa que ele tinha dino que foia Procurador e jogou a culpa no Procurador
e forum uln pouch mats a fundo e tinha uma procuragao assinada por ele, para
aquele faso especifico, para suspender a costa do servidor, e aquino foi dada
uma liminar polo Tribunal Responsavel, polo Tribunal de Justiga e por aquino

que foisuspenso; comentou que naquele pedido dele, a carta de sexta keira dizia
que a Cfmara Municipalestava para aprovar uma leie regularizar judo aquilo,
dizendo que a responsabilidade era doles, entao, la que estava a vergonha, por
que ele ngo assumiu que quem entrou la em trinta de julho com aquele processo
6oi ele pedindo a suspensao daquelas costas? Por que nio chegou niles dizendo
que tinha uma irregularidade que tinha de ser cumprida e ele estava tomando
uma medida cabivel? Falou que faltava um pouch mais de transpar6ncia; ele
falou com os nobres colegas na Casa, naquele dia e a maioria nio sabia do que
estava acontecendo, porque nio tinha visto aquela procuragao deli, aquele
processo dole, entio aquino era uma vergonha e questionou at6 quando aquela
Casa ida ser enganada daquela fomia? Aquilo era uma vergonha, um
desrespeito com os nobres Colegas que foram chamados para a reuniao, homo
ele tamb6m foi chamado para a reuniao; ele nio foi na reuniio e, gragas a Deus,
ele nio perdeu o tempo deli porque era para escutar mentira, entao, ele achava
que era um desrespeito com o servido aposentado, era um desrespeito com des
Vereadores, e se era para cumprir uma legislagao, se era para cumprir argo que
dizia o Judicifrio, entao, des teriam de cumprir, mas fosseln honestos com a
populagao, tinha de ter mais hombridade e falar para o servidor aposentado se
ele tinha ou n5o tinha direito, e n5o passar a responsabilidade para aquela Casa
e, simplesmente, mortar aquele beneficio, homo se um Procurador que nio tinha
culpa do ato feito, porque nio foi ele quem fez, ele, simplesmente, foi
instruments daquilo, era igual ele processar qualquer pessoa e falar que a culpa
foi do advogado dele, onde ja se tinha vista uma situagao homo aquela? Disse
que era uma vergonha aquela Casa passar por judo aquilo; lembrou que ele
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estava la hf seth ands e nunca viu uma mentira do tamanho coma aquela, ent5o
ficava la a sua indignagao, e ficava if que era importance para os servidores
aposentados saberem que aquela aWaD foi feita sim e quem pediu aquela agro e
aquela suspensao roto Prefeito, ngo foi Procurador, ngo foi simplesmente o
Tribunal de Justiga, e o Tribunal de Justiga simplesmente seguiu uma ordem,
uma liminar a pedido do Prefeito, entao, aquino valia muito esclarecer a sodas as
pessoas; disse que ele fez alguns requerimentos naquela Casa e um doles foi
para esc]arecer porque estava fa]tando agua na cidade; comentou que no final
de semana que passou foi terrivel, os bainos homo Pitangueira, Nassif. Capela
de Santo Antonio, passando os dias sem um pinto d'aqua; disse que no ano
passado foram todos os Secretfrios na Casa, pediram recursos e destinaram tr6s
milh6es para a construgao de uma estagao de tratamento de fgua, tr6s milh6es
de reais, e o dinheiro ele n8o sabia onde foi parar, e naquele memento chegou
uma noticia de que o Prefeito queria um empr6stimo; um empr6stimo de onze
por cento ao ano e ele pensava que estavam bem, para poder pagar judo aquino
de .euros para banco, e o dinheiro da cidade? Disse que estavam falando de uma
cidade que arrecadava quatrocentos e quarenta milh6es por ano e tr6s milh6es
que era para fazer uma estagao de tratamento de agua, ngo foi capaz de fazer e
de construir conforme estava no orgamento, e que poderiam alegar que o
orgamento veil a manor, mas nao, o orgamento subiu, e ele estava analisando
junta com o nobre colega Luiz Carlos e subiu um milhio ao ano, um milh5o ao
m6s, proporcionalmente, um milhio ao m&s e os gastos do Municipio subiram
cinco milh6es ao m6s; questionou o que estava faltando e disse que ao ver dole,
era administragao, porque o servidor continuava o mesmo, o realuste no final
do ano foi minima, des nio viam uma obra com recurso pr6prio, era tudo
recurse federal, e perguntou onde estava o dinheiro da cidade, dizendo que era
aldo que precisaria ser explicado(naquele memento o senhor Presidents
informou ao Vereador David que o tempo de uso da palavra dole havia
acabado, portanto, ele precisaria terminar sua fda); e ele agradeceu e continuou
dizendo que no pr6ximo momento ele malaria sobre uma questao que CIGS

levantaram de uma nota fiscal do Hospital de um milhgo e trezentos mil reais
para uma Onica empresa; a seguir, fez uso da palavra a senhora Inalda Lucio de
Barris Santana que, depois de cumprimentar a todos, disse que naquele dia ela
foi cobrada na rua sobre a costa bfsica, aposentados desesperados e ela falou
para Hicarem tranqtiilos, porque ja estava tudo cerro e des iriam receber a testa
bfsica deles, e chegando na dada dela, por volta das cinco horas da garde,

algu6m Ihe perguntou que garantia que ela tinha sabre a costa basica, porque
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algu6m ja tinha ido pegar a testa bfsica e n5o conseguiu pegar a cest& basica, e
ela falou que des iriam ter a cesta bgsica e, gragas a Deus, que aquino ja foi
resolvido porque ela votaria contra sim, porque ela achou uma maldade quando
surgiu o boats que iriam tirar a costa bfsica dos aposentados que viviam apenas
com o salfrio minima, que era uma mixaria a aposentadoria e era uma
crueldade tirar a cesta basica; disse que a Paula a parou, naquele dia, e falou
com ela dizendo que o marido deja estava com cancer, em uma hama, ela fez
uma cirurgia na cabega e o Prefeito tirar a costa bfsica? Disse que ela falou que
nao, que n5o era daquela forma, des iriam ter a costa bAsica e ela estava if na
tribuna falando que iriam ter a testa bfsica e ela falou para ela que iriam ganhar
e que ela, Inalda, garantia de que des iriam receber a costa basica; a seguir, fez
uso da palavra o senhor Jose Muniz que, depois de cumprimentar a todos, disse
que ele ida comegar pda fda da Inalda sabre a costa bfsica, que ele achava que
aquele nio era nem assunto para ser resolvido, porque a costa bfsica ja vinha ha
anos entregando e nio era nem para estarem discutindo aquele assunto la, mas
naquele dia, iriam resolver aquele assunto e sanar o problema If; falou de uma
mogao que ele apresentou para o senhor Roberto Luporini que, havia falecido e
que tinha sido o segundo patrao dole em Jaguari6na, uma excelente pessoa, um
carater, ujBa pessoa sensational que, infelizmente os deixou, mas que ele ngo
poderia deixar de dispensar o abrago dele para todos os familiares do senhor
Roberto Luporini; a seguir, falou um pouquinho dos requerimentos que ele
tinha apresentado naquela sess8o e que o primeiro foi de um pedido de
trezentos mil reais que ele fez para a ljder do Govemo que era, a Joice que,
infelizmente, tinha saido do Govemo mas, mesmo daquela forma estava ido um
requerimento para ela la, para ver se ela disponibilizava aquela verba para a
UPA de Jaguariana; falou que tinha um requerimento da Escola do Guedes que
estavam cobrando a cobertura da quadra de la, que os alunos estavam sofrendo
nio s6 1a, tinham outras quadras para serem cobertas; o requerimento major
deli naquele dia era sabre o Hospital, ele estava com tr6s requerimentos para a
Presidenta de if, que ele estava tentando falar com ela e nio estava
conseguindo, a agenda dela estava lotada, n8o quis receb6-1o, e um era a
respeito dos m6dicos que ele ngo labia quantos m6dicos tinham pda
Cooperativa e ele s6 sabin que estava sends page uln valor if e nio labia
quangos in6dicos tinham por aquela Cooperativa la e ele estava tentando falar
com ela par tirar as dQvidas, mas parecia que ela n5o estava querendo falar com
ele, o pessoal falou que ela estava sem agenda mas, n5o tinha nenhum
problema, ele ia cobrando por la, brando as dQvidas por la e ficava esperando a
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ligagao deja, mas ela nio ligou para ele, entao, uma era sobre a Cooperativa, os
inunicipes queriam saber a quantidade de m6dicos que tinha ]a, n5o tinha, n5o
labia e ele s6 sabia que estava sends page horrores pda Cooperativa; outro, foi
assinado pda Presidents um contrato com a Laudos Brasil de exames que
seriam feitos la, era para estar sendo feitos no Hospital, no Municipio e,
infelizmente, ia Cazer um ano de contrato e ngo estava sendo feith no
Municipio, a empresa estava la instalada, recebendo e os exames nio estavam
sendo feitos, o contrato foi celebrado pda Presidente em dez de dois mil e
dezoito com a empresa Brasil Laudos, a qual contemplava exames de
eletroencelafograma e aquele servigo nunca foi ofertado no HospitaIMunicipal,
onde todos os pacientes que necessitavam daquele exame Cram encaminhados
para outros municipio, causando transtomo a populagao e maid gaston ao
Municipio e aquele exams era para estar sendo feith no Hospital e,
infelizmente, ele nio labia o porqu6, mas estava no contrato, jf ia fazer um ano
e, infelizmente, at6 aquele memento nada; outra dQvida que ele tinha la com a
Presidente que, ela tamb6m nio deu a minima, e tinha outro contrato com a
Laudos Brasil que ja estava ha quake um ano la, que o contrato foi celebrado
pe[a Presidents em dez de dots mi] e dezoito com a Empresa Brasi] Laudos o
qual lorain disponibilizados com cortesia por parte da empresa contratada,
trezentos exames de Densitometria Ossea ao m6s, sendo cobrados somente os
exames que ultrapassassem aquela quantidade e a saba com aparelhos estava
montada hf quash um ano e os exames ngo estavam sends realizados no
Hospital Municipal, estavam encaminhando pacientes que necessitavam
daqueles exames para outros municipios, gerando tempo de espera maior,
ent5o, a dDvida que ele tinha la com a Presidenta era o porque que tinham uma
cortesia com aquela empresa Brasil Laudos de trezentos exames mensais e nio
estavam sendo contemplados no Municipio, entao, ele tinha aquelas dividas if,
ele entrou com aqueles requerimentos e Hicava esperando ela cigar para ele para
ver se ela tinha alguma explicagao para estar dando e ele achava que ela ida
poder responder os requerimentos dole, porque ele tinha mais algumas davidas,
tamb6m, ida estar esperando para ele estar falando com ela para ele estar
esclarecendo as davidas, porque ele estava sends cobrado nas mas, o pessoal o
procurava e ele tamb6m ngo tinha respostas para dar; disse que ele achava um
absurdo ter aquela empresa no Hospital recebendo em dia, ter os exames de
cortesia e mandar a populagao para fora da cidade sofrendo, n5o tinha
ambulancias, is vezes tinha, is vezes nio tinha, precisava levar, sabendo que
tinham aquino de cortesia no Municipio e nio estava sendo utilizado, entao,
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aquilo era um absurdo, ele achava que precisava parar com aquilo, ver o que
estava acontecendo para dar um basra naquela situagao; agradeceu a todos e que
ficassem com Deus; a seguir, fez uso da palavra o senhor Luiz Carlos de
Campos que cumprimentou a todos, dizendo que o David esteve na Tribune ha
pouch e, a respeito da testa, ele acabou esquecendo de f dar que o PTB ida
votar favorfvel a restituigao da costa dos selvidores aposentados; colnentou que
aquilo que ele disse em relagao is contas era preocupante, des tinham falado la,
com frequ&ncia, CIGS tinham analisado os balancetes que a Prefeitura
encaminhava para que a Cimara e o acumulado at6 junho o Municfpio tinha
gasto vince e um milh6es a maid do que arrecadou, entao, foi falado aquino
quando teve Audi6ncia Publica das Metas Fiscais e foi questionado a respeito
daquilo, dai em agosto foi para vince e dois milh6es, era o acumulado de janeiro
a agosto, entao, gastou vince e dais milh6es a mats do que a Receita, e em
setembro, vinte e leis milh6es, entao, era preocupante e precisava ver o que
estava acontecendo la no Executivo para estar aquela defasagem tio grande e a
media da Receita em dois mil e dezoito foi em tome de vinte e tito milh6es de

reais por m6s e em doin mile dezenove at6 setembro estava uma media de vinte
e nove milh6es e quatrocentos, entao, tete um acr6scimo de um milh5o e
trezentos, s6 que as Despesas em dais mil e dezoito teve uma media de vinte e
fete milh6es e em dais mil e dezenove, trinta e dais milh6es, entao, era
preocupante, sexta keira todos sabiam que ida ter um projeto relacionado a
empr6stimo, tajbb6m, entao, ficavam pensando o que estava acontecendo com a
Prefeitura que estava gastando muito mais do que estava arrecadando; disse que
chegava uma hora igual a casa de todos, se comegassem a gastar Jnais do que
recebiam ia dar problema uma hora, e estavam vendo os reflexos daquilo, coma
o David disse a respeito do tratamento de fgua, o acumulado, considerando a
divida que o Municfpio tinha, a divida consolidada que foi passada na
Audi&ncia publica, at6 Hind de setembro, era quake sessenta e sein milh6es de
reais que o Municipio de Jaguari6na estava devendo, entao, viam que tinha
bastante mas da cidade com sqeiras, lampadas apagadas, tinha na Osvaldo
Vicentini que dawn acesso do Europa ao Sio Jose, na sequ6ncia tinham tr6s,
quatro lampadas apagadas, des sabiam que aquilo era em bastante pontos da
cidade,aquelas mas Cram escuras e des sabiam que era perigoso as pessoas
estarein andando la a noite porque a iluminagao era insuficiente, era perigoso
at6 atropelar algu6m, a sinalizagao de solo fazia tempo que estava apagada, at6
um tempo atrfs foi um rapaz ali na Casa questionar, porque ele sofreu um
acidente, em relagao aquino des nio viram lnudar nada, as plazas de
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identiHlcagao das mas, a Tats que entregava agua, que ia para a cidade toda,
labia do que ele estava falando, e des que Cram moradores ha mais tempo at6
6lcava mais f'heil para estarem identificando, mas se chegasse ulna pessoa de
outro municipio ficava mais complicado, ent5o, ficava preocupante estarem
votando, coma o David disse, um empr6stimo de quinze milh6es de reais que
deveria ser na pr6xima sexta ftira, des sabiam, que eram coisas importantes
que o Municipio precisava, mas e aquela Receita de Jaguariana? Porque
Jaguariana tinha um pouco menos de sessenta mil habitantes e a Receita que
Jaguariana tinha nio se comparava com a grande maioria dos municipios do
Brasil, do Estado de Sio Paulo, era muita coisa que recebia, s6 que,
infelizmente, estava gastando male precisava corrigir aquino, senio ida chegar
um moments que quem ia pagar e ja estava pagando aquino era a populagao
com aqueles problemas que ele falou naquele memento, a malta de aqua,
problelna estrutural do Municipio, entao, precisava resolver aquino o quanto
antes, era aquela a mensagem que ele queria deixar para todos; agradeceu mats
uma vez e desejou boa noite; em seguida, maria uso da palavra o senhor Rodrigo
da Silva Blanco que a passou; fez uso da palavra o senhor Romilson
Nascimento Silva que cumprimentou a todos dizendo que ele queria dar um
destaque na mogao que ele fez mencionando os Guardas Municipais, a Policia
Municipal de Jaguariana, pda louvgvel agro dos senhores sub comandante
Gongalves, o Fabricio Nunes, o Enias Araqo, Paulo Roberto e o Valdeci, e
aquele treinamento tinha fido muito importance, principalmente, pda economia
que havia gerado, argo em loma de noventa por cents, que syria um Gusto que,
normalmente, o Municfpio contrataria empresa especializada para estar
desenvolvendo aquilo, entao, era parabenizar mesmo os policiais municipais
que tiveram aquela atitude de estarem fazendo aquele curse por iniciativa delis
e nio atribuindo aquele gasto aos cortes pablicos; falou que aquele treinamento
tinha como principal destaque a atuagao da Guarda Municipal, desde doin mil e
dezessete foram registrados trinta mile dubs ocorr6ncias pda Corporagao, que
formaram setenta guardas que estavam prestando um valoroso servigo para a
populagao, e o treinamento, a16m de ser voltado aquele curse de atualizagao
para a Guarda, ele envolvia transits, legislagao sabre uso e manuseio de alma
de togo, bro prftico com arma de togo, primeiros socorros, envolvendo arma de
togo, t6cnicas operacionais com arma de togo, entao, era um curse importante e
ele dava um destaque la, tamb6m, para ver que des estavam preparados, porque
nio era qualquer um que poderia dar aquele curse la; parabenizou a todos mais
lela vez e disse que cresceu muito a Policia Municipal em Jaguariana e, no
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memento oportuno, deram aquele destaque a Policia Municipal, jus pele que
faziam; comentou, tamb6m, que ele queria deixar o apoio dole ao projeto de
testa dos aposentados, ele achava jusco, e coma o David, dc sexta keira anterior
at6 aquele memento, des estavam conversando com as pessoas nas mas, no
trabalho e des viam que, realmente, tinham pessoas que precisavam daquela
cesta, entao, ele achou juste continuar, ele nio chegou a participar a funds de
reuni5o nenhuma, ele nio labia do que aconteceu por trfs daquilo, ele
acl'editava que n8o tinha m£ f6 por parte do senhor Pre6eito, e que o prqeto
estava la para ser regulamentado e, tamb6m, achava que nio seria o casa de
ester brando por Gusto, porque se fosse para mortar custom ele tamb6m at6 queria
dar a opiniao dele para outras agnes para redugao de Gusto, nio syria naquele
memento, em moments algum ele seria favoravel, naquele !nomento, para
estarem brando os beneficios dos aposentados, entao, ele deixava la o apoio
deli ao projeto, ele era favoravel, ele voltava a repetir que nio chegou para ele
que syria a questao de Gusto, que era a questao de adequar a legislagao, enfim,
6oio que ele entendeu para eventuais problemas futures e ele n5o aceitaria a
retirada daquele beneficio, naquele memento, ele voltava a falar que n5o syria a
prioridade doles mortar aquino; destacou o requerimento que ele colocou la,
alguns principalmente direcionados ao infcio da pavimentagao asfaltica nos
bairros Floresta, Santo Antonio do Jardim e Bom Jardim, no que dizia respeito
ao transtorno, disse que tinha uma fuse que falava que o transtomo era
passageiro e o beneficio que fosse pemlanente, des esperavam que fosse
permanente, des trabalhavam naquela diregao e esperavam a compreensao de
todos os moradores, porque era impossivel uma obra nio ter transtomo, era
coma fazer uma reforma em casa, quando fazia uma iefom)a morando, era
poeira eln ama da pessoa, era gripe que pegava, limpar m6veis toda hora, mas
quando terminavam des viam que valeu a pena, tudo ficou coma queriam e
tocavam para a frente, ent5o, ele pediria a compreensao dos moradores la,
dizendo que ficava chateado quando viam pessoas relutando contra o beneficio
que e]a mesmo ida ter, era uma pena, e]e ]amentava e, independents de quem
estava no poder, la des cobravam e ele achava que a obra ficava para dodo
inundo, quando ela vinha todo mundi usava, des iam la passavam, para passar
no asfalto o carre nio ia desgastar tanto, entao, simplesmente estava vendo la
pessoas que iam ter o beneficio direto, relutando com o benefTcio, estavam
pagando com "fake news" que nio tinha obra nenhuma, que era mentira, que
n5o tinha nada la, que tinha maquina nenhuma, era uma pena, ele Hicava triste,
mas ele tinha a certeza de que as pessoas de bem que era a maioria, que
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formava os tr&s bairros, la estavam consciences daquilo, das iriam passar por
aquele transtorno que era inevitfvel, e homo ele falou o benefTcio era
permanente, ele acreditava dentro de poucos moses; falou que ele colocou la
um requerimento onde ele pedia ao Executivo para que mandasse toda aquela
borja que estava sendo retirada na operagao tapa buracos, aqueles sais milh6es
que era muita barra e com aquino iriam ajeitando as demais mas que nio ida ser
contempladas pda pavimentagao, inicialmente, a pavimentagao ida contemplar
o percul'so do 6nibus, a barra bem colocada, passando o rolo ela Hicava bem
pr6xima ao asf'alto, entao, conseguiriam arrumar bastante mas la,
principalmente, no Santo Antonio do Jardim, que tinham umas mas com
diHiculdades de acesso la; disse ao Presidents que era aquino que ele queria
colocar era que estava trabalhando bastante, acompanhando, coma os demais
Vereadores que acompanhavam, para ele era uma questao de honra e
prioridade, para que salsse bem feith aquela obra, ele estava fiscalizando
diariamente, para que dada centavo fosse investido da melhor maneira poss£vel
la e os moradores tivessem aquele beneficio; agradeceu a todos e desejou boa
noite; a seguir, fez uso da palavra a senhora Tail Camelini Esteves que
cumprimentou a todos dizendo que ela s6 queria dizer que, na manhi daquele
dia, ela esteve com o Prefeito Gustavo Reis para falar da costa, ]nuita dente a
procurou, mandou mensagem perguntando a ela o que tinha acontecido, se o
Prefeito retirou a testa, pediu uma reuni8o com ele e ele garantiu que assim que
aprovado, naquela noite, na Camara, que ida entrar em regime de urg6ncia, ele
garantiu que ele ida entregar as costas para os servidores pablicos aposentados,
entao, assim que fosse aprovado, as costas iriam ser entregues; ela s6 queria
deixal ' aquino bein claro; agradeceu a todos; a seguir fez uso da palavra o senhor
Walter Luis Tozzi de Camargo, que primeiramente, passou a presid6ncia dos
trabalhos da Mesa, a senhora Vice Presidents, Vereadora Cgssia Murer
N4ontagner, e na tribuna cumprimentou a todos ]embrando que, no Qltimo dia
vinte e tito foi Dia do Servidor Pablico, nio tiveram sessao, aquela era a
primeira posterior a data, entio ele queria parabenizar a todos os servidores
polo dia dejes, polos trabalhos que desempenhavam na Casa, a todos que os
acompanhavam no Plengrio e pdas rides sociais; iniciou a fda dizendo que,
naquele dia, era comemorado o Dia do Radio Amador, que quase nio se ouvia
mais f dar aquino diante de tanta tecnologia, mas o Radio Amadorismo comegou
hf muito tempo atras, exatamente coma a melhor fomta de comunicagao que
existia e ele se lembrava bem que. em dais mil, no "Bug do Mi16nio", existia
uma rede chamada REMER, Rode de Emergancia, e todos os membros dos

147



ⓔ Cfmara Municioalde JaauariQna
Estado de Sio Paulo

radios amadores flcaram de prontidao com o risco do "Bug do Mi16nio", que
ida desregular, poderia explodir usina nuclear, e daquela forma liam o papal
importante do Radio Amadorismo, entio, naquele dia, ele parabenizava todos
os radios amadores de JaguariQna e de dodo o Pals que faziam aquele trabalho
polo amor e o hobby, principalmente, um servigo de utilidade publica; segundo,
com relagao a mogao apresentada por ele e pelo Vereador Cecon ao Jomal
Digital de Jaguariana, na pessoa do senior Roberto Tonecilhas, polo trabalho
de jomalismo investigativo, houve um acidente pr6ximo da UNIFAJ de um
atropelamento onde o condutor fugiu do locale a pessoa Hlcou muito mal, foi
para a UTI e house um periods grande de intemagao e o Jomal Digital foi
chamado para cobrir aquela noticia e dai ele se empenhou em tentar buscar
informag6es at6 1ocalizar o autor daquele acidente de trinsito, que havia se
evadido e estava se escondendo, inclusive na casa dole, e acionou os meios
policiais para que houvesse(naquele memento ele avistou o senhor Roberto
Torredcilhas na assemb16ia e disse a que ele estava falando if da mogao que
havia feith para ele), para que houvesse la a identificagao e a penalizagao
daquele condutor que quash levou a morte daquele jovem no acidente, entao,
ele parabenizava o senhor Roberto na pessoa que dirigia aquele JomaIDigital,
pele jomalismo investigativo, naquele trabalho muito importance que ele
executou naquela mogao dole e do Vereador Cecon; com relagao a resposta do
oHlcio do D.E.R., falando sobre o recapeamento que ele tinha pedido da estrada
de Jaguariana a Santo Antonio de Posse, ele recebeu resposta do Diretor da
Regional, dizendo que ida entrar em um plano do Governs do Estado de
recapear as vicinais de todo o Estado de Sio Paulo, ou seja, n3o havia previsao
do Govemo do Estado em se mixer para fazer resolver o problema e os
moradores que passavam todos os dias naqueles buracos, que iam de JaguariOna
a Santo Antonio de Posse, tinham muitos moradores de vfrios bairros la, que
era uma area crescente, que todos os dias corriam riscos, iriam continual
correndo riscos, gragas aquele trabalho sem previsao do Govemo do Estado de
Sgo Paulo, falou que parecia piada, mas era s6rio; disse de outra coisa
importante que tamb6m chegou respostas, questionou se Jembravam daquele
epis6dio de uma grande quantidade de peixes que morreram no rio Jaguary? E
disse que havia chegado a resposta da CETESB e ele s6 queria conflrmar a
data, ele achava que o tata aconteceu dia doze e foi notiflcado dia treze, era
uma coisa daquela forma, ele ida user aquelas duas datas para vicar f aol de
engender, lembrando que morreram peixes e farah muitos, inclusive que houve
uma comogao por dourados grandes morrerem, o Fred era pescador, labia do
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que ele esLava falando, a dificuldade de voltar aqueles peixes para o rio era
remota, o av6 deli pescava aquilo, o seu Odilon pescava no rio Jaguary, dai a
CETESB foi acionada e ele foi, fez coletas e medig6es, e fez, e fez e fez e
respondeu no oficio que ngo sabia porque morreu, era verdade, nio sabia
porque ]norreu, porque segundo a CETESB foitardia a notificag5o, tinha de ser
na hora, o peixinho estava agonizando tinha de chamar, dai parecia que a
chamada foi aberta um dia depois e da Goleta de materiais, etc...foi inconclusive
o relat6rio, poderia ser esgoto, poderia ser indastria, poderia ser qualquer coisa,
e era aquela a inconclusio e ele lamentava pda fauna do Municipio sofrer por
aquino; fez um apelo ao Govemador do Estado, senhor Joio D6ria, com relagao
ao Policiais Militares, que houve uma manifestagao ha pouco tempo falando
sobre os Policiais Militares, infelizmente, uma faIR que ele achava que um
pouch desastrosa do Govemador, n5o valorizando os policiais e,
principalmente, os aposentados; disse ao Govemador que ele era um humilde
Vereador da cidade de Jaguari6na, mas pediu para que tivesse atengao e
cuidado com a Policia Militar, com a Policia Civil do Estado de Sio Paulo, e
que Seguranga Publica era aldo muito s6rio e des tinham de cuidar daqueles
que estavam na ativa, mas, tamb6m, daquele que aposentou e des iriam votar,
naquela Casa, um beneficio para aposentado, deram a vida no servigo pQblico e
mereciam aquele respeito; por Clltimo, ele queria manifestar seu pesar peta
passagem, at6 uma mogao do Fred, ao senhor Jose Prego de Godoy, uma pessoa
estimada e querida, por naquele dia estar nos brazos de Deus; agradeceu a
todos; a Sra. Cfssia Murer Montagner, Vice Presidente, devolveu a presid6ncia
dos trabalhos da Mesa ao senhor Presidents, Walter Luis Tozzi de Camargo.
Terminado o Expediente, o Sr. Presidente suspendeu a sess5o por 15 (quinze)
minutos, confomle determinava o Art. 149, Par6grafo Unico, do Regimento
Interns. 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 Nets, 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, Tais Camellini Esteves e
Walter Luis Tozzi de Camargo. Constatado nOmero regimental, o Sr. Presidente
deu infcio a Ordem do Dia: pda ordem, dos Srs. Walter Luis Tozzi de
Camargo, Alonso Lopes da Silva, Cfssia Murer Montagner, Alfredo
Chiavegato Nero, Luiz Carlos de Campos, Romilson Nascimento Silva, Tats
Camellini Esteves, Rodrigo da Silva Blanco, Inalda Lucio de Barris Santana e
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David Hilfrio Neto, foi apresentado requerimento verbal solicitando que o
Projeto de Lei n ' 080/2019, do Executive Municipal, que disp6e sabre o
6omecimento de testa bfsica aos servidores e empregados pablicos inativos e
pensionistas, conforme especiHtca, fosse apreciado em Qnica discussio naquela
sess8o; em discussio e votagao, foia requerimento de urg6ncia especial
aprovado por unanimidade de votos; a seguir, o Sr. Presidente, Walter Luis
Tozzi de Camargo apresentou a seguinte emenda ao referido projeto:
Modificando o Art. 4': "Art. 4'. Esta lei serf regulamentada polo Poder
Executive atrav6s de Decreto." e Incluindo o Art. 5o: "Art. 5o. Esta lei entrarf
em vigor na data de sua publicagao, produzindo sous efeitos a partir de 05 de
setembro de 2019." Em discussio e votagao foia referida emenda aprovada por
unanimidade de votes. A seguir, o Sr. Presidente designou homo Relator
Especial para exarar parecer ao referido Projeto de Lei, .la com a emenda, o
Vereador Alonso Lopes da Silva, motive polo qual suspendeu a sessao;
decorrido o puzo necessfrio para a elaboragao do Parecer, o Sr. Presidente
reabriu a sessio determinando a leitura do Parecer do Relator Especial
designado ao Projeto de Lei n ' 080/2019; a seguir, em Utica Discussio foi
apreciado o Projeto de Lei n ' 080/2019, do Executivo Municipal, que disp6e
sobre o fornecimento de costa bgsica aos servidores e empregados pablicos
inativos e pensionistas, conforms especiHlca (Quorum de deliberagao: maioria
dimples: Art .49, "a" $ 1', 1, do R.I.). Em discussao, pda ordem, pediu a
palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Nets que cumprimento a todos os presentes e,
primeiramente, gostaria de lembrar aos nobres Pared e a sociedade, que o
projeto que previu o beneHcio da testa bfsica a todos os servidores pablicos do
Municipio e, at6 pediu a Secretaria para arrumar o projeto, ele se lembrava, que
era de oitenta e nave, que era um projeto do pai dole que, na 6poca, beneHiciou
todos os servidores p6blicos com a testa bfsica que, at6 entio ngo tinha;
posteriomiente, ele ngo se lembrava direito, mas o Luiz Carlos de Campos era
Vereador com ele na 6poca e o Sr. Maurizio estendeu o beneficio a todos os
servidores aposentados e pensionistas e que aquilo era um direito desde noventa
e um, entao, porque foi tirade ha um m6s atras, aproximadamente? O problema
era aquele, ficou se ventilando durante aqueles moses que des, Vereadores,
tinham feith argo para tirar aquele beneficio daquelas pessoas, pelo contrario, e
que o David foi lnuito bem em sua fda, o Poder Pablico, atrav6s da Prefeitura
Municipal, atrav6s do Prefeito Municipal, entrou com um processo alegando
que era inconstitucional, atrav6s de uma sOmula que existia, confirmando com
o Presidents e foi concedida uma liminar agora em setembro para que a
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Prefeitura nio dense maid a testa bfsica aos servidores aposentados e
pensionistas, entao, era um tremendo absurdo e ele achava que estavam la,
atrav6s daquela legislagao, nada mais re6erendando aquino que era um direito
dado ha mais de... oitenta e novo se pegar at6 o moments, era quarenta ands?
Quarenta ands, estavam em dais mil e dezenove...havendo manifestagao disse
que era de trinta ands, trinta ands, a lei era justamente, disse ao Presidents, de
vinte e fete de novembro de oitenta e nave, entao, estavam discutindo aquilo
trinta ands depois alba que ele n5o entendeu o por qu6 que entraram com aquela
agro fazendo com que pudessem estar discutindo aquilo mas, o que a Cfmara
estava fazendo,naquele lnomento, era re6erendando aquino que era de direito, se
havia uma inconstitucionalidade nada mats juste, homo disse o nobre Vereador
Romilson, nada mais justo que aqueles funcionfrios tivessem o direito a receber
a testa bfsica que, coma sabiam, celetistas at6 pouch tempo atrfs, era dodo
inundo celetista, a grande maioria dos aposentados no hole, no Municipio, eram
celetistas, entao, nada mais jusco aquelas pessoas e que, atualmente, tinha um
tete no regime celetista; naquele memento ele pediu se algu6m pudesse
informar a ele qual era o tete, mas era algo em torno de cinco mile poucos
reais, conHlrmando o valor de cinco mil e oitocentos reais, disse que nada maid
juste aquelas pessoas terem o beneficio, era o reconhecimento do Municfpio
aquelas pessoas que dedicaram suas vidal ao Municipio, entao, era um direito
adquirido e labia a des, Vereadores, realmente, regulamentar e mesmo que
Fosse inconstitucional labia a Cfmara Municipal ter o direito de dar a
oportunidade, de poder dar aquela costa, a retribuigao aqueles funcionfrios que
dedicaram um tempo precioso ao Municipio; entao, o que deixou ele chateado
com relagao aquela situagao, que a informagao que foi dada logo depots da
reunigo da Tats, e coma foi ditz pelo nobre Vereador David, foi determinada
pessoa que entrou com aquilo e nio cra, foia Municipio que entrou pedindo
uma liminar para que nio desse a costa bfsica para o servidores; disse que nio
ida mudar nada a votagao deles que estavaln tendo naquele momento ma$,
aquino que foi ditz a des pda lnanha, nio era aquilo que ficaram sabendo
naquele momento e que o David apresentou os documentos da aWaD; porque nio
falaram para des, pda manha, dizendo que teve que entrar por uma questao de
legalidade, inconstitucionalidade, labia la, que foi obrigado a entrar mas, que
consertassem na Cfmara e disse que iriam consertar homo iriam consertar mas,
pda marsha, na discussio daquele projeto, inclusive o projeto coma bem disse o
Presidents, o prqeto entrou em outubro passando pdas comiss6es e que estava
para ser votado, tanto que, dai ele enalteceu o trabalho do Presidente que
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colocou em regime de urg6ncia para, realmente, tirar da dente aquele problema
que estava falando que a Cfmara estava atrasando a votagao e judo mais, polo
contrario, estavam discutindo, sabendo o que estava acontecendo e no hoje,
foram na reuniao, onde ele teve a oportunidade de participar e que muitos
colegas nio puderam it e que foi represents-los e foram informados e nio ida
nem sitar names que tinha side uma determinada pessoa que tinha entrado com
aquela ilegalidade na costa bfsica e agora estavam vendo que nio era aquilo e
que foio pr6prio Municipio e o pr6prio Municipio, naquele dia, estava
encaminhando projeto de leia Casa para des continuarem a dar aquele
benefTcio; entao, a Qnica coisa que ele ficou chateado e, voltava a dizer, era
com a malta de transpar6ncia naquela questao, que falasse para des que tinha
acontecido aquilo, pols nio ia mudar nada e que teriam at6 mais argumentos
para defender a Administragao, inclusive perante ao funcionalismo pOblico
mas, ele gostaria de deixar clara que, em nenhum moments, aquela Casa e
mesmo elem seria contr6rio a um direito adquirido ha maid de trinta anon e que
nio deviam mexer com direitos e, sim, realmente, preserve-los e entender a
situagao e friar mecanismos para que aquilo se perpetuasse; ele ficava
preocupado, talvez, a partir de dais mile doze para cf homo o regime syria
Estatutario, provavelmente, muitos funcionfrios estatutarios, poderia ser que
recebesse arima do toto, ele nio sabia se teriam direito a costa basica, entao, no

Estatuto poderia mixer e friar o mecanismo para que aquelas pessoas tamb6m
fossem beneficiadas; entao, o veto dole sempre seria favorfvel e foie n5o era
nem para estar discutindo aquino mas, ele flcou chateado com a situagao e que a
agro foi impetrada em agosto, achava que era trinta de agosto, se n5o tivesse
enganado, 6oi dada uma liminar em setembro que o Municipio ngo deveria dar
tnais a testa, o projeto foi encaminhado em outubro e, em novembro, estavam
votando o projeto na primeira sessao, entao, a Cfmara estava fazendo o papal
dela reconhecendo uln direito e se algu6m arguiu a inconstitucionalidade, ele
n5o via daquela donna, achava que era um direito e tinha que permanecer;
desejou boa noite a todos; a seguir, pda ordem, pediu a palavra o Sr. Alonso
Lopes da Silva que cumprimentou a todos os presentes dizendo que, na
verdade, ele se inscreveu porque, atualmente, a sociedade era alimentada
daquele jeito, sempre procurava culpado e, a principio, foi falado aos servidores
que nio ia pagar porque a Cfmara nio votou e eie achava, principalmente os
Vereadores sabiam coma era o trimite dos projetos, ele costumava falar que la
n5o era nenhuma pastelaria "me da um pastel de queijo", depois dava, la os
projetos entravam iam para as comiss6es, debatia, tiravam as dQvidas e aquele
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projeto discutiram, realmente, nas comiss6es e aquilo que o Fred colocou foi
falado tamb6m mas, por outro lado tinha a aWaD da Prefeitura e aquele prdeto
acabou ficando no Juridico da Cgmara para que fosse analisado, justamente por
causa daquela agro que a Prefeitura tlnha impetrado, entao, Htcou aquele debate
na tramitagao do projeto, por ipso que nio colocaram, de certa forma, para votar
e, no momento vendo a urg6ncia, vendo a necessidade estavam votando, sem
dOvida alguma e foi bem colorado pele Fred, era um direito dos trabalhadores,
era um direito e que era at6 suspeito para falar da questao dos direitos dos
trabalhadores, porque a vida dele inteira foi defender os direitos dos
trabalhadores, sem dQvida alguma aquino era um direito, aquilo era uma justiga
que os servidores, realmente, conseguiram nos ands anteriores e CIGS tinham
que manter aquele beneficio para os servidores aposentados e pensionistas e era
precise que esclarecesse a tramitagao dos projetos para que nio alimentasse
aquele typo de coisa em estar sempre procurando o culpado, des estavam la
para resolver os problemas para it at6 o Executivo debater, para it at6 1a apontar
o ponto de vista legal; entao, ele s6 estava explicando a questao da tramitagao
do projeto, ele, homo Presidente da CCJ da Camara, tinha a obrigagao de estar
esclarecendo aquino antes que des, enHim, dar aquela resposta maid f3cil, dar
uma resposta mais tranquila; desejou boa noire a todos; a seguir, pda ordem,
pediu a palavra o Sr. David Hilfrio Nero dizendo que s6 gostaria de reiterar
algumas coisas que falou, anteriormente, e que aquela Casa ficou um pouch
chateada com tudo que aconteceu, ainda mais, da forma que foi explicado tudo
aquino para todos des; uma das quest6es que at6 valia ressaltar era quando o
Executivo tinha pressa em passar alguns proletos, era mobilizado de uma forma
gigantesca homo foi feith do dia anterior para aquele, da questao do
empr6stimo; entao, valia ressaltar que aquela Casa tratou de um tramite nomtal
coma qualquer outro projeto, nio passou em ama de nada, s6 que se fosse uma
urg6ncia por parte do Executivo, com certeza, o celular de todos os nobles
colegas teria uma ligagao ou alguma coisa dizendo da gravidade de tudo aquilo;
s6 Hicaram sabendo daquela aWaD ap6s a entrada daquele proleto na Casa; se
soubessem desde o initio aquilo, com certeza, ja teriam aprovado em agosto e a
populagao nio precisaria estar sofrendo e o servidor piblico com a malta do
beneficio; entao, flcava mais aquela situagao muito chaka com a Cfmara de
Vereadores, com o Legislative; o PTB conversou desde sexta-fbira para cf e
todos Cram unfnimes na questao de ngo ser cortada aquela testa e poder ser
aprovada de qualquer forma, inclusive, se nio fosse frito o pedido de urg6ncia
des, da bancada, iriam pedir, por verem quantas pessoas estavam sofrendo com
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aquela malta que estavam contando com aquele final de semana com arroz, com
fbijao e passaram uln Hlnal de semana bem apertado, tinham pessoas que
ganhavam inais, que nio dependiam tanto, mas tinham muitas pessoas que era a
grande maioria que ganhavam muito pouco e vivia com aquela costa; entao, que
ficasse aquele repadio ao ato apresentado pele Executivo e a bancada toda
votava favorgvel aquele projeto; a seguir, pda ordem, pediu a palavra o Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo dizendo que gostaria de enaltecer algumas
palavras e que o Fred foi feliz na antecipagao e lembrou que, quem, realmente,
instituiu a costa ao servidor pOblico municipal, foio ex Prefeito Tarcisio Cleto
Chiavegato e quem instituiu a testa ao aposentado foia ex Prefeito Antonio
Maurfcio Hossri; aquele processo, estavam falando em trinta ands, dai um dia
ele esteve numa campanha e foi um faso marcante e ele tinha que relatar aquilo
para des, que esteve em uma campanha e foi visitar uma casa de uma familia
muito humilde, acompanhado do ex Prefeito Maurizio que, quando adentrou,
foi prontamente bem recebido e a primeira fuse que ouviu foia muito obrigado
por ele ter criado a costa do aposentado, foi daquela forma que ajudou a friar os
filhos que eram muitos; entao, era para ver a importancia social que estavam
dizendo naquele moments, da discuss5o que estavam dizendo, ngo poderia
esquecer, tamb6m, que aquela lei passou em doin t-nil e dezoito e foi aprovado
por aquela Casa, quando tiveram uma mudanga no Estatuto, o artigo sexto da
lei que naquele moments era objeto de impugnagao polo Tribunalde Justiga foi
aprovado por aquela Casa, foi sancionado polo Executive, entrou em vigor
desde o ano anteror e estava, at6 que algu6m foi procurar o p61o no ovo e ovo
nio tinha p61o e daf, automaticamente, tinham, realmente, um grupo de
profissionais que tinha por fungao at6 fazer aquino e, diante daquela situagao
houve recorrentes e constantes situag6es, apontamentos do Tribunal de Contas
em algumas cidades e, tamb6m, de agnes judiciais contra os municipios que
sediam as costas; disse que existia uma sQmula no Supreme Tribunal Federal
que dizia exatamente aquilo, ele tinha a sQlnula la e foram buscar um pouco
mais a fiindo a informagao e a pergunta que ele deixava era o seguinte: era
vflido? Era juste? Com todo respeito ao Supreme Tribunal Federal, ele
respeitava aquela Instituig5o colno gostaria que fosse respeitada a deles tamb6m
mas, era muito f aol, is vezes, expedir uma sQmula la no ar condicionado, na
distincia de Brasilia para atingir dodo mundo, dificil era entrar na casa daquele
que ele entrou que falou que criou os Hilhos pda costa que o ex Prefeito
Maurizio deu ao aposentado, ele acabou de falar do aposentado e da Policia
Militar nio ida neon usar a palavra que foi usada contra des, o aposentado deu
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a vida pele servigo pablico, deu a vida trabalhando trinta ands no servigo
pablico, agora ida aposentar um pouco mais para frente e trabalhar at6 maid
com a refonna da Previd6ncia, mas era necessaria, e era justo quando chegava
naquela faso da vida e perder direitos? Do mesmo jeito que ele foi procurado,
tinha certeza que todos os Vereadores foram, era uma sensagao muito
constrangedora se o Municipio tomou a atitude de entrar com a Agro de
]nconstitucionalidade, poderia ter a certeza, algu6m que achou o p61o no ovo
disse assim: "ou voc6 entra, ou eu vou tomar outra provid6ncia", infelizmente
tinha aquelas coisas, existia uma certa autonomia em algumas pronss6es; entao,
ele queria registrar aquilo e deixar claro sempre, sempre, alertaram naquela
Casa da importancia daquele projeto desde que tramitou na Comissgo que,
realmente, ida afetar a vida de quem mais estava precisando do projeto e aquele
novo prqeto at6 para registrar muito bem, porque no amanh5 poderia aparecer
uma outra agro de inconstitucionalidade para rebater, e o r6u da aWaD, ele nio
labia se des conheciam, dali perguntou quem era o r6u daquela aWaD dai disse
que era ele, o Presidents, ele era o r6u da agate; aquela nova lei colocava um
carfter social, um cargter s6cio econ6mico, era um carfter desvinculado
daquele principio maid antigo que contemplava o Estatuto, entao, tinha uma
visio diferente de um objeto, de uma forma juridica melhor para se entender
certs? Entao, ele queria deixar muito clara aquilo e, coma aquilo era 6bvio,
homo ja respondeu para muita gente que entrou em contato que aquela Casa ida
votar sim, que aquela Casa era favorfvel aquino dali; falou assam que tinha
certeza que nenhum Vereador era contra aquilo, ele tinha certeza, respondeu
por audios para vgrias pessoas, ele tinha certeza daquilo e poderia ter certeza,
tamb6m que dana pouco iriam votar aquino restabelecendo a ordem e,
confonne o compromisso assumido polo Prefeito, tamb6m diante da Vereadora
Tats, ainda naquele m&s ida se restabelecer a ordem da costa dos aposentados;
agradeceu; a seguir, pda ordem, pediu a palavra a Sra. Tais Camellini Esteves
dizendo que queria deixar bem claro para todos que, naquele dia, teve uma
reuniio is onze e meia com o Prefeito, confirmando com o Waltinho, disse que
era is onze e que ela foi comunicada e nio p6de it e coma, dai ela perguntou se
foi no sfbado que as pessoas receberam as cartas? Havendo manifestagao no
Plenfrio, disse que foi na sexta, entao, coda casa que ela entrava vinha um
aposentado dizendo a ela da situagao, homo ida fazer, ngo tinha dinheiro para
comprar a testa, a testa que ganhava da Prefeitura, o Prefeito tirou; dai ela
pediu cinco minutos do tempo do Prefeito, naquele dia, para atend&-la, para
resolver. nio gostava de dar rodeios e foi direto para ele dizendo ao Prefeito se
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aquela costa syria dada aos aposentados e ele disse sim, assim que fosse
aprovado na Camara, a costa syria distribuida aos aposentados, entao, foi aquilo
que aconteceu; agradeceu a todos. A seguir, em votagao o Projeto de Lei n '
080/2019, do Executivo Municipal, que disp6e sabre o fomecimento de costa
bfsica aos servidores e empregados p6blicos inativos e pensionistas, conforms
especiHlca, foia mesmo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, em
Unica Discussio foram apreciados os Projetos de Decretos Legislativos n's
017/2019, do Sr. Rodrigo da Silva Blanco; 018 e 019/2019 do Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo e 020/2019 do Sr. David Hilfrio Nets. Por serum mat6rias
analogas foi apresentado um Qnico parecer para os referidos Projetos, assim foi
6eita a leitura do Parecer Conjunto das Comiss6es Permanentes de Constituigao,
Justiga e Redagao e de Orgamento, Finangas e Contabilidade, e de Saade,
Educagao, Cu]tura, Assist6ncia Social, Lazer e Turismo. O Sr. Presidente fez
um requerimento verbal solicitando a Casa que, para a apreciagao dos Projetos
de Decretos Legislativos, que fossem distribuidas as c6dulas todas de uma vez
para a realizagao da votagao, fazendo-se a contagem dos votos em separado, e
que o trfmite comum para a votagao do Projeto de Decreto Legislative tamb6m
Hesse feith uma Qnica vez; em discussio e em votagao, foia referido
requerimento aprovado por unanimidade de votos. A seguir, em Unica
Discussio foram apreciados os seguintes Projetos de Decretos Legislativos,
com Quorum de deliberagao: maioria quali6lcada: Art. 50, $ 2', IV do R.I.: I
Projeto de Decreto Legislative n ' 017/2019, do Sr. Rodrigo da Silva Blanco,
que disp6e sobre a concessio de titulo de "Cidadio Jaguariunense", ao Sr. Jose
Alves Cordeiro; 2. Projeto de Decreto Legislativo n ' 018/2019, do Sr. Walter
Luis Tozzi de Camargo, que disp6e sobre a concessgo de titulo de "Cidadio
Jaguariunense", ao Sr. Jo5o A. Esmerindo; 3. Projeto de Decreto Legislative n '
019/2019, do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo, que disp6e sabre a concess8o
da "Medalha e o Diploma de M6rito Desportivo e Cultural", ao Sr. Antonio
Maurfcio Cordeiro Hossri; 4. Projeto de Decreto Legislative n ' 020/2019, do
Sr. David Hilfrio Nets , que disp6e sobre a concessio de titulo de "Cidadgo
Jaguariunense", ao Sr. Sauls de Castro Ribeiro. A seguir, em Discussio e em
Votagao Secreta: primeiramente, foi feita a chamada para verificagao de
'quorum", 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, Inalda Lucio de
Barron Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco,
Rolnilson Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de
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Camargo; a seguir, o Sr. Presidents detemlinou a distribuigao de c6dulas em
conlunto aos Vereadores, por ele rubricadas; em seguida, foi feita a chamada
para colocagao dos votos na urna; feita a votagao, o Sr. Presidents convidou os
Vereadores Angelo Roberto Torres e Luiz Carlos de Campos para auxiliarem
na apuragao e contagem dos votos, feito em separado. O Sr. Presidente teve
direito a veto em conformidade com o Art. 23, 11, "i", "3" do Regimento
Interno, combinado com Art. 31, Parfgrafo Unico, ll da Lei Organica do
Municipio. Feita a apuragao uma a uma dos Projetos de Decretos Legislativos,
assim foi proclamado o resultado polo Sr. Presidents: 1. Projeto de Decreto
Legislativo n ' 017/2019, do Sr. Rodrigo da Silva Blanco, que disp6e sobre a
concessio de titulo de "Cidadio Jaguariunense", ao Sr. Jose Alves Cordeiro,
aprovado por unanimidade de votos; 2. Projeto de Decreto Legislative n '
0] 8/2019, do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo, que disp6e sobre a concessio
de titulo de "Cidadgo Jaguariunense", ao Sr. Jo5o A. Esmerindo, aprovado por
unanimidade de votos; 3. Projeto de Decreto Legislative n ' 019/2019, do Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo, que disp6e sobre a concess8o da "Medalha e o
Diploma de M6rito Desportivo e Cultural", ao Sr. Antonio Maurizio Cordeiro
Hossri, aprovado por unanimidade de votos; 4. Projeto de Decreto Legislative
n' 020/2019, do Sr. David Hilfrio Neto, que disp6e sabre a concessgo de titulo
de "Cidadio Jaguariunense", ao Sr. Sauls de Castro Ribeiro, aprovado por
unanimidade de votes. Em Segunda Discussgo foram apreciados: 1. Projeto de
Lei n ' 078/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva, que disp6e sabre a
apresentagao da carteira de vacinagao para matricula de alunos na redo de
ensino no fmbito do Municfpio de Jaguariana, e da outras provid6ncias
(Quorum de deliberagao: malaria dimples: Art .49, "a" $ 1', 1, do R.I. ). Com
emendas ja aprovadas. Em discussio e votagao foio mesmo aprovado por
unanimidade de votos. 2. Projeto de Lei n ' 082/2019 do Sr. David Hilfrio Nets,
disp6e sabre denominagao de via publica homo Rua Rui Cesar de Assis Guerra
(Quorum de deliberagao: maioria simpler: Art .49, "a" $ 1', 1, do R.I. ). Em
discussio e votagao foio mesmo aprovado por unanimidade de votos; a seguir,
o Sr. Presidents suspendeu a sess5o para esclarecimentos juntos aos Fares sabre
Q proleto de lei complementar que syria votado logo a seguir. Decorrido puzo
necess6rio para os esclarecimentos, o Sr. Presidents reabriu a sessao, e Em
Primeira Discussio foram apreciados: 1. Projeto de Lei Complementar n '
017/2019 do Executive Municipal, disp6e sabre a criagao do Programa de
Modemizagao da Administragao Tributfria e instituia gratificagao fiscal aos
servidores ocupantes das carreiras de Auditor Fiscal Tributirio e Fiscal,
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atuantes nas areas tributfria, de postural e obras, e da outras provid6ncias.
(Quorum de deliberagao: maioria absoluta: Art .50, $ 1', 1, do R.I. cc Art. 42 da
LOM ). O Sr. Presidente recebeu na Mesa tr6s emendas propostas pecos
senhores Vereadores ao referido projeto, por6m as mesmas ngo foram lidas,
uma vez que do Sr. Alfredo Chiavegato Neto foi apresentado, baseado no art
244, do Regimento Interns, Requerimento de adiamento da discussgo do
referido Projeto de Lei Complementar, para uma Qnica sessao; em discussgo o
requerimento, pediu a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Nato desqando boa
noite ao Presidents, nobres Paras, auditores e fiscais do Municfpio dizendo que,
o presence proUeto de adiamento visava, tio somente, poder dar mais tempo para
discutir algumas propostas que forum apresentadas la por parte do noire
Vereador Luiz Carlos de Campos, para que o projeto flcasse maid dinamico;
entao, ele gostaria de solicitar aos nobres Pared se pudesse adiar a votagao
daquele projeto por maid uma sessao, poderia esclarecer, em muito, os nobres
Pared e podia dada um ter uma opiniao melhor formada com relagao a que
proposta serra melhor aquele projeto de lei, tanto a proposta do nobre
Presidents, atrav6s da Comiss8o e do noble Vereador Luiz Carlos de Campos
mexia com o mesmo artigo, que era o artigo terceiro, entao, ele achava que para
ngo prqudicar nenhuma emenda e nem outra syria, bom discutir aquino por
maid um periods, agradeceu; pediu a palavra a Sra. Cfssia Murer Montagner
dizendo que era contra o adiamento no sentido que ja vinha arrastando aquele
projeto ha vfrias reunites de Comissao, flzeram reunlio com os fiscais, ja
aprofundaram aquela discussgo o suficiente, entao, na opiniao dela ja estavam
maduro para votar naquele memento. A seguir, em votagao o Requerimento de
adiamento da discussgo do Projeto de Lei Complementar n ' 017/2019 do
Executive Municipal, que disp6e sabre a criagao do Programa de Modemizagao
da Administragao Tributfria e instituia gratificagao fiscal aos servidores
ocupantes das caneiras de Auditor Fiscal Tributfrio, foio mesmo aprovado por
fete votes f avoraveis, sendo cinco contrfrios dos Srs. Alonso Lopes da Silva,
Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, Inalda Lido de Barris Santana
e Rodrigo da Silva Blanco. Aprovado o Requerimento de Adiamento, o Sr.
Presidente encaminhou o Projeto de Lei Complementar n ' 017/2019 do
Executive Municipal, disp6e sobre a criagao do Programs de Modemizagao da
Administragao Tributgria e instituia gratificagao fiscal aos servidores
ocupantes das carreiras de Auditor Fiscal Tributfrio para a Ordem do Dia da
Vig6sima Sexta Sessio Ordingria, que se realizaria em doze de novembro de
dois e dezenove; 2. Projeto de Lei n ' 077/2019 do Sr. Romilson Nascimento
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Silva, que disp6e sabre a proibigao da utilizagao de canudos de plasticos,
exceto os biodegradgveis, na farina que especiflca e da outras provid6ncias
(Quorum de deliberagaa: maioria simpler: Art .49, "a" $ 1o, 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 e de Meir Ambiente, Uso, Ocupagao e Parcelamento do Solo. A
seguir, foi apresentada pda Comissio de Constituigao, Justiga e Redagao,
Emcnda excluindo os artigos 3' e 5' do Projeto de Lei n ' 077/2019. Em
Discuss5o e Votagao a Emenda, foia mesma aprovada por unanimidade de
votes. A seguir, em Discussio e Votagao o Projeto de Lei n ' 077/2019, do Sr.
Romilson Nascimento Silva, que disp6e sabre a proibigao da utilizagao de
canudos de plasticos, exceto os biodegradaveis, na fomla que especifica e df
outras provid6ncias, foia mesmo aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidents deu initio a Explicagio Pessoal
dos Senhores Vereadores, que se manifestariam sobre atitudes pessoais
assumidas durante a Sess8o ou no exercicio do mandato (Art. 168, R.I.): pda
ordem, tomou a palavra o Sr. Romilson Nascimento Silva que cumprimentou a
todos, dizendo ao Sr. Presidents que ele tinha perdido o "time" da discuss5o do
adiajnento do projeto, e queria deixar clara alto compromisso que CIGS tinham
da aprovagao daquele projeto, e que acharam oportuno o adiamento do projeto
e discutir no dia seguinte, em virtude da emenda que tinha surgido de Qltima
hora do Vereador Luiz Carlos de Campos, e que houve um pouco de dtlvida, e
uma aprovagao da emenda do Luiz Carlos de Campos prejudicaria uma emenda
initial do Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo, disse ao Fred, e que
deixava clara e que CIGS, com tranquilidade, queriam discutir no dia seguinte e
ayustar aquelas diferengas, pensando, principalmente, no proleto que era
importante para os auditores; disse que seu voto continuaria favor6vel ao
projeto, por6m querendo discutir com maid tranquilidade as dual emendas; o
Vereador Alfredo Chiavegato Nero pediu um aparte, mas homo naquele
moments nio podia ser concedido, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador se
inscrevesse a seguir, e perguntou ao Vereador se ele ainda ida usar a palavra e,
depois de alguns comentarios, o Vereador Romilson Nascimento Silva
continuou dizendo que o que CIGS decidiram la, com tranquilidade, acharam
melhor discutir melhor as emendas, porque nio era que prqudicaria, conHlrmou
com o Fred, e que des eram todos favorfveis ao prqeto, mas a aprovagao das
duas emendas prejudicaria a emenda do Vereador Walter Luis Tozzi de
Camargo, e que acharam melhor, prudente, discutir as dual emendas no dia

159



Cfmara Munici12al de Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

seguinte e at6 convidar todos auditores e ajusta-las da melhor maneira possivel,
que ficassem a contento de todos; disse de deixar clara, e agradeceu a todos; a
seguir, tamou a palavra o Sr. Alonso Lopes da Silva que cumprimentou a todos,
dizendo que ida dar sua opiniao sobre ipso, e que ele achava que, de carta
forma, ele poderia usar uma palavra posada ali, ele achava que des ngo estavam
sendo honestos com os Hiscais e que des fizeram toda uma discussio com des,
os chatnaram ali na Camara, e que agora nio dava para aparecer uma discussio
que nio foi, malaria assim, o que CIGS discutiram com os fiscais, e que achava
que tudo o que des discutiram de forma transparente des trouxeram para ali, as
emendas delis des jf sabiam de antemao, porque foi discutido, e que des
estavam achando que aquela Casa, e era sua opiniao, nio estava sendo honesta
com os fiscais trazendo uma discussio em ama da hora; tudo bem, ele
respeitava a decisao, mas ele era contrfrio ao que foi retirado ali na Calnara;
disse que ele s6 queria convidar os nobres Vereadores, que des iriam fazer uma
reuni5o do Parlamento Metropolitano, na sexta-keira, ida ser na parte da manha,
a parter das oito e meia, ida ter um cafe da manhi e des iriam receber todos os
Vereadores da Regiao ali na Cfmara Municipal, e des iriam discutir vArios
assuntos e Jaguariina ida contribuir com a questao animal, a questao
veterinaria, e que CIGS iriam discutir uma experi&ncia muito importance que des
tinham ali em Jaguariana, e que era importance des estarem compartilhando
isso coin a regiao, que era a "microchipagem" de animais, a questao do
atendimento veteringrio que estava se tomando refer6ncia ali na Regiao, e que
ida estar na Casa o Veterinfrio Eduardo falando sobre elsa experi6ncia tio
legal que des plantaram ali, e quando a coisa era legal des tinham, de carta
forma, repassar isso para outros municipios, repassar isso para outras Camaras;
disse que outra discuss5o importante, tamb6m, que ida ter ali, era que vida uma
pessoa dalai do trgnsito na Regiao, e que des tinham uma experi6ncia ali em
Jaguariana, estava aumentado o nQmero de carros, a questao, principalmente,
de pedestres, ou deja iriam discutir homo estava aquela discussio do trAnsito
nas outras cidades, e que achava que era importante estarem acompanhando
ipso; convidou a todos os Vereadores para estarem ali na Casa, na parte da
manh5, para que des pudessem fazer essa integragao t5o importante das
Cfmaras Municipais da RMC com os Vereadores ali de Jaguariana; pediu para
que todos participassem; agradeceu; a seguir, tomou a palavra o Sr. Luiz Carlos
de Campos que cumprimentou a todos dizendo que era s6 a respeito da fda do
Silva, e que ele achava que nio era desonestidade nenhuma des apresentarem
emenda ali num memento de discussao, de votagao de qualquer projeto e, a16m
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do maid, na reuniio de Comiss6es ele foi clara, tajnb6m, que ele ida verificar a
respeito disso ai, que ele serif favorfvel em relag5o a isso, pol ' isso que ele
redigiu a emenda, passou para os nobres Vereadores, tamb6m, o Fred e o
David, tinha um c61culo que era muito mais simpler do que aquino que estava
sendo proposto no proUeto de lei, e outra, nio era a primeira vez que acontecia
de Vereador apresentar emenda num momento de votagao, de discussao, e que
poderia ser emenda da pr6pria Comissao, e que poderia ser que aparecesse
alguma coisa que passou desapercebido, num moments de discussio e precisou
de uma apresentagao de emenda num moments de discussio e que ipso ja tinha
acontecido vgrias vezes e que nio tinha nada de desonestidade, e que ngo tinha
nada de Htcar atropelando as coisas, e que n5o sabia porque tanta pressa tamb6m
para estar discutindo esse ploJeto, e que era bom esclarecer, tamb6m, que CIGS
nio tinham nada contra fiscal, e fazia pouch tempo atrfs que des tinham
alterado o projeto, que era de autoria do Prefeito, encaminhado ali para a Casa,
a refer6ncia do Hlscal era fete com a exigencia de grau de instrugao de ensino
m6dio, e ales aprovaram, ali, para exigencia de navel superior e aumentou de
tr6s cento e oitenta e doin para quatro, cento e cinquenta e tr6s a remuneragao
do Fiscal, o salirio base, que deu uma difbrenga de novecentos e sessenta e um
reais; todos votaram favor6veis, e que agora, aquele tipo de projeto ele ficava
meir cauteloso, e que era por causa disso que des estudaram o proyeto, coma
des faziam nos demais projetos, e que des sempre estudavam para dar um Yolo
conscience, porque no amanhi ele poderia n5o estar die ele queria estar com
sua consci6ncia tranquila do voto que ele deu ali na Camara, entao, ele achava
que tinha ficado meio posada aquela fda que faltou honestidade, e que da sua
parte nio faltou; a seguir, tomou a palavra o Sr. Jose Muniz que cumprimentou
a todos maid uma vez, dizendo que concordava com o Vereador Boz6 e que
achava que nio houve, conHirmou com o Boz6, e que CIGS conversaram,
surgiram davidas, e que ele queria deixar bem claro que ele era favorfvel ao
prqeto, mas a partir do memento que surgia d6vidas tinham que esclarecer,
porque depois que des votaram ali, acabava, confirmou com o Boz6, e achava
que o Vereador Silva n8o foi feliz na colocagao, e que ele, Jose Muniz, n8o ida
votar as coisas sem estar dente do que ele estava fazendo, sem ter certeza do
que ele estava fazendo, porque depois que des votavam nio tinha maid o que
fazer; disse de aproveitar o gancho, tamb6m, para falar do Parque Luis Barbosa
e que ja ia para tr6s anon que des estavam na legislatura, e o Parque continuava
da mesma forma, todd quebrado, detonado, e ele entrou ali com uma solicitagao
para que se Htzesse uns reparos la, e a populagao ngo conseguia estar utilizando
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o Parque la, e que achava que ja era para ter feito uma reforma ali para estar em
dia o Parque ali, e jf estava parado havia trfs anon e a populagao nio conseguia
usufruir daquilo ali; deixou ano seu pedido, ngo s6 com aquele parque if, e a
manutengao era o minimo, achava que dava para se fazer a manuteng5o dos
Parquet e que era uma das Secretarial que maid tinha gasto, que mats gastava
naquele mandato e que achava que dava para, polo ]nenos, iazer aquelas
manuteng6es de Parques; disse que ficava ano seu pedido, sua solicitag5o que
pudesse ser atendida, que pudesse ser feito o reparo nas ponies que estavam
quebradas, nos brinquedos e um Parque abandonado, um lugar benito homo
aquele, onde o pessoal ia passear e chegava if e nio tinha condig6es de ester
utilizando, e que achava, no minima, a manutengao la, dava para se fazer;
desqou boa nolte a todos e agradeceu; a seguir, tomou a palavra o Sr. Alfredo
Chiavegato Nato que cumprimentou a todos, dizendo que s6 gostaria de dizer a
todos que o pedido de adiamento ele s6 redigiu ali, nio consultou ningu6m, e
que ele gostaria de dizer, tamb6m, ao Silva que ele tinha fido infeliz na sua
colocagao sabre a desonestidade ou honestidade, e que CIGS Cram ali,
Vereadores, imbuldos de fazer o melhor e melhorar ainda maid o projeto de lei,
e o que des pediram s6, foi um puzo maier para discutir o projeto, tinha
certeza que des Cram, polo ments ele podia falar pda bancada, e as pessoas
que votarain favorfveis ao adiamento, tamb6m, que Cram favorfveis aos
proletos, e que ele achava que deixaram mais claris, era mellor, disse que ele
era contrfrio a meta que foi estabelecida, e que ele jf tinha falado ipso, e que ja
tinha deixado claro para os auditores e para os fiscais desde a primeira reuniao;
o prqeto que foi encaminhado, a f ormula matemftica era extensa e enorme, o
Presidente, atrav6s de uma Qnica conversa junta a Administragao ja tinha
mudado e bastante, adequando melhor ainda a formula, mas o Vereador,
tamb6m, durante a semana achou melhor fazer uma nova proposta, que ele
tinha at6 uma formula de apresentar aos nobres Vereadores, mais didftica, para
nio extender mais a discussao, ele pediu o adiamento, achou juste, n5o estava
sendo desonesto com ningu6m, n5o pediu para nenhum fiscal vir naquele dia
dizendo que o projeto ida ser aprovado ou nao, polo contrario, ele achava que
des tinham que conHiar naquilo que des tinham f'dado a des, des estavam
melhorando o projeto e ida ser votado, quando ele nio saberia dizer, e que ele
ngo tinha o compromisso de votar em determinada sessao, e que era naquela,
seria na pr6xima, e se na pr6xima quisessem maid adiamento, ida ser solicitado
e se a Ciimara votasse favorfvel ao adiamento ou contrfrio, des tinham que
respeitar aquilo que des decidiram ali, des nio estavam sends desonestos com
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ningu6ln, ainda maid coin os Hlscais, polo contrario, CIGS estavam deixando o
projeto mais claro, abrangendo todos os fiscais, n5o s6 os fiscais tributaries,
mas todos que tinhaln a fungal de fiscal no Municipio e tentando, realmente,
deixar o projeto mais claro, s6 ipso; voltou a dizer que ele era favorfvel e
sempre falou que era favorfvel ao projeto desde que algu6m Ihe dissesse homo
era feita a f6mlula apresentada e at6 aquele dia ngo Ihe falaram ipso, pele
contrario, se mudou a f ormula atrav6s de uma maneira mais dimples, atrav6s de
uma einenda do Presidente que ele respeitava e falou que votaria favorivel a
emenda do Presidents, assim homo falou que votaria favorfvel a emenda do
Boz6; para n5o prqudicar nenhuma e nem outra, achava que o tempo foi o
suficiente para a gents discutir um pouquinho mais e poder se aprofundar
naquilo que CIGS iriam tomar coma decisao, se algu6m quisesse votar na
emenda do Presidents, se algu6m quisesse votar na emenda do Boz6, e que
nada contra a discussao, e que achava que aquele era o memento do
Parlamento, doles poderem ter mats tempo possivel para des poderem ter a
opiniao delis esclarecidas; disse que o que ele nio achava juste, e ele seria
desonesto ali, e syria desonesto, n'isou, se se fizesse um concurso pablico e jf
tivesse carta marcada das pessoas para entrarem nisso, e que isso achava
desonestidade, e ningu6m tinha falado nada disco, se tocou ali, falou e ficou por
ipso mesmo, houve um concurso p6blico ali, entrou todd mundo que estava
ligado a Administrag5o naquela empresa, e perguntou se isso tinha side
honesto? E Htcou por ipso mesmo. Disse de nio falarem de desonestidade,
porque ali ele labia, polo menos que todos tinham a maior lisura pda coisa
publica; disse que achava que tinha sido infeliz, e que ele estava ali exercendo
seu papelde Vereador; ele apresentou um requerimento e os nobres Pared que
votaram f'avorfveis e que se ngo passasse, tamb6m, ida aceitar nonnalmente, e
n8o ida falar que era desonesto, e poderia prejudicar a emenda de um ou de
outro colega, respeitando as emendas dos colegas e que ele sabia que, at6
aquele momento do projeto de lei ser votado, podia ser apresentado emenda, s6
que conturbava maid a votagao, a discussio do projeto, a sessao, e que nio era
isso que des queriam; disse que estava alia seu esclarecimento, e aos fiscais
total tranquilidade que o proleto doles serif aprovado e que n5o podia dizer
quando, e que na pr6xima sessao, se acontecesse de novo o adiamento,
paci6ncia, mas a sua fungao de Vereador era aquela; desqou boa noite a todos;
a seguir, tomou a palavra o Sr. David Hilfrio Nero que cumprimentou a todos
maid uma vez e que o nobre Vereador Fred tinha fido muito feliz na fda, e que
desonestidade, realmente, era dar golpe em concurso pablico, e que ida f ajar
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maid claramente falando isso; ipso, sim, era desonestidade, a Casa,
infelizmente, at6 aquela data ngo tinha frito nada, inclusive ressaltava doles
tereln uma reuniio sobre isso, e chamar os envolvidos; a Justiga fazia o papel
deja, mas a Casa tamb6m tinha que fazer, e foi dentro da legislatura delis que
aquino aconteceu e CIGS viam que, ida saber, se os outros processos seletivos
tamb6m nio foram fraudulentos homo aquele, porque aquele ningu6m assumiu,
mas tiveram vfrios outros que vgrias pessoas assumiram; disse que isso valia
ressaltar e valia, inclusive, chamar os responsaveis ali na Casa, e ele, homo
lider do PTB, aconselhava des fazerem isso, fazerem em conjunto, e
conseguirem ter mais respostas; disse que o que tinha falado na sua fda
anteriormente, sobre o Hospital, e que tinha achado aquele tempo oportuno para
falar sabre ipso, e que ele nio sabia se era amoral, se era desonesto, ngo sabia,
mas ele tinha conseguido dual notas fiscais porque mudaram o Portal da
Transparencia do Hospital; des tiraram as notas do ar, n5o sabin se os nobres
Colegas estava sabendo disso, inclusive, demitiram, fazia uma semana, o Sr.
Nelson, que era o superintendente do Hospital, e a Casa n5o teve explicagao, e
quando contrataram foram falar que contrataram uma pessoa para tamar conta,
e que agora acabou ipso tamb6m, nio tinha maid nenhum superintendents no
Hospital, des estavam deixando sessenta e cinco milh6es do orgamento do
Municipio nas mgos de queen CIGS nio sabiam, simplesmente, nio sabiam quem
era; disse que achou muito estranho tirarem isso do Portalda Transpar6ncia, as
notas Hiscais, e ele, por outro acesso, conseguiu algumas notes e,
coincidentemente, dual notas da tal Cooperativa que ele tanto falava do m6s
dez, dual notas apenas, ele estava falando de um milhio e trezentos milreais, e
que estava ali: "Servigos M6dicos de regulagao, duzentos e sessenta e quatro
horan", e isso, na primeira nota, na segunda nota, maid cento e oitenta e quatro
horas; "Servigo de Coordenagao"; canto e oitenta e dual horas em uma nota e
cents e oitenta e quatro em outra; disse que estavam falando num total de cento
e trinta mil reais, teoricamente, para dais pro6issionais, em um m6s, entao, syria
setenta e cinco mil para dada um, aproximadamente; disse que o que mais o
assustou nio foi s6 isso, foi que chegou at6 ele que o Hospital nio tinha
regulagao, nunca teve regulagao, polo ments ipso que os m6dicos que
trabalhavam if e os funcionfrios desconheciam esse professional na ASAMAS,
e esse suposto professional ganhou setenta e cinco mil reais no m6s de outubro;
disse que ele fez o requerimento, questionando algumas coisas das notas fiscais
de outros meses para conseguir trazer para a Casa, e que o nobre Colega
Vereador Jose Munoz tamb6m questionou a questao dos m6dicos que estavam
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trabalhando pda Coorperativa, e a Casa nio tinha sido informada at6 aquele
dia, e na nota fiscal nio falava que m6dico estava trabalhando e que m6dico
estava fazendo o servigo, e que era tudo muito estranho, n5o sabia se era
imoralidade, se era desonestidade ou roubo e corrupgao, nio labia; disse que
ele, homo legislador, tinha feith um requerimento ha umas semanas atrfs, e a
resposta da ASAMAS foi: "qualquer dQvida voc6 tem que perguntar para a
Secretaria de Saade, que 6 a gestora do contrato", disse que nao, quem estava
contratando era a Associagao Santa Maria dc SaOdc ASAMAS, o Hospital, e
diversas outras irregularidades que des vinham ouvindo, que chegava ali
naquela Casa; disse que ele nio sabia o motivo de tirarem do Portal da
Transpar6ncia informag6es pOblicas e direito de todos, e que ida perguntar para
o Sr. Nelson que era o Superintendents, e que chegou a cigar para ele na quarta-
6eira, ele nio estava, e na sexta ele foi exonerado, e que aquela era uma
explicagao que a Casa precisava ter, quem era o novo Superintendente do
Hospital, porque a ASAMAS, no hoje, estava a ver navies, ningu6m sabia
quem mandava, se conversava com m6dico, ningu6m sabia falar se mandava A,
B ou C; disse que ipso era muito triste para a cidade, uma cidade coma a doles
que sabiam que anecadava muito, arrecadava quatrocentos e quarenta milh6es,
o Hospital que era de exce16ncia, mas se nio tivesse corrupgao ele poderia ser
muito melhor, muito melhor; disse que come o nobre Colega mencionou tinha
um contrato de trezentos exames que era para ser gratuity para a populagao e
ales estavam mandando a populagao para fora de Jaguariana, at6 quando,
perguntou, e des nio iam fazer nada? Disse que ngo tinha cabimento uma
situagao homo aquela; disse que ele fez o requerimento, mas achava que,
infelizmente, s6 o requerimento nio era suficiente, porque des tentavam
enganar com palavras, mas des tinham que champ-los ali naquela Casa. e
conseguir esclarecer; disse que estava falando de champ-los ali, desde quando
chegou a Cooperativa, no primeiro semestre, fizeram uma reuniao, falaram que
a reuni8o nio ida ser na Casa, ida ser no Hospital de portas fechadas, valia
relembrar, e ele estava falando para traz6-1os at6 na Casa, qual era o problema,
perguntou; des estavam falando de uma suposta Secretaria, porque um instituto
a parte, de sessenta e cinco milh6es de reais de orgamento, baba qualquer
orgamento da cidade, de qualquer pasta, e des iam deixar assim, la ngo se tinha
licitagao, la nio se tinha nada, Cram tr6s orgamentos e compra, ali ainda tinha
uma rigorosidade, if nio tinha, la era bem clomplicado e complexo; disse que a
Casa tinha que vicar muito mais atenta, porque se f'alava Hospital, Hospital,
estava caminhando bem, e que a resposta n5o era essa, era dinheiro pablico, era
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dinheiro da populagao, e que merecia respeito; disse que aquelas duas notas
fiscais foram as que ele conseguiu, e esperava que o Hospital Ihe respondesse
rfpido aquele requerimento que ele fez, aquele questionamento, para conseguir
Ihe fomecer os nomes dos proHtssionais e qualo plantar de dada um, quem
recebeu o qu6, e que des estavam falando ali de cents e sessenta e leis reais a
hora de um profissionalcomo esse que, segundo outra informagao que ele teve,
se o m6dico de regulagao fosse o mesmo da coordenagao, ele trabalhou vinte e
quatro horas por dia, trinta e sets dias, sendo que o m6s s6 tinha trinta, e que
elsa conte tamb6m algu6m tinha que vir Ihe explicar, e que Cram situag6es
homo essa, no hole, que nio tinha explicagao, e a Casa ficava sem resposta
alguma; disse que ficava a sua cobranga, sua indignagao em ama daquele fema,
e se era desonestidade ou imoralidade, des iriam saber em breve; muito
agradeceu e desejou boa noite a todos; a seguir, tomou a palavra a Sra. Cfssia
Murer Montagner que cumprimentou a today e a todos, funcionfrias e
funcionfrios da Casa, e disse ao Sr. Presidents que ela queria dizer o seguinte:
com todd o respeito a Bancada do PTB, a fomia que votaram, inclusive alguns
ali da pr6pria bancada doles, para aquele adiamento, mas disse a todos,
Vereadores e a populagao, tamb6m, des tinham que atentar para a dinfmica da
Camara, homo funcionava a Camara, as discuss6es nio se davam s6 ali na
terra-keira, polo contrario, is quartas-feiras, ela entendia que alguns Vereadores
ngo conseguiam estar presented, mas a dinfmica da Camara, exigia que des
estivessem, CIGS deveriam estar, CIGS deveriam n'equentar as reunites de
Comiss6es, e s6, no mfnimo, podia ser que poderia ter fido mats, no minima
quatro reunites, des tocaram naquele assunto, e que ela achava que a questao
do tempo, disse ao Vereador, ela concordava, ngo tinham que atropelar, mas
tamb6m se des n5o ocupavam os espagos que CIGS tinham para fazer a
discussao, a coisa Htcava "ad eternum", nio acabava nunca, e isso n8o era justo
para com os funcionarios, e que ela achava que des tinham o espago para
discutir, teve o espago para discutir, fez a discussao, se alguns Vereadores nio
participaram da discussao, e ela nio estava falando do Vereador Boz6, porque
ele participou sim. mas ela percebia que alguns Vereadores ngo tinham clareza,
porque ngo estiveram na discussao; disse que se des ngo ocupavam o espago,
des iriam vicar ali, n5o deu para resolver ainda, nio chegou no fim da
discussao, s6 que quem estava softendo na came essa demora, ngo Cram des,
Cram os funcionfrios, e que na sua opiniao, GIGS tinham que respeitar a
dinfmica da Camara, aproveitar todos os espagos, e fazer justiga; e agradeceu; a
seguir, tomou a palavra a Sra. Tail Camellini Esteves que disse que ela queria
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deixar bem claro que ela nio era contra aquele projeto, nio era contra, ela s6
tinha votado, porque ela nio queria enHiar a cidade dela em dividas, e que
estava para votar um projeto mitionfrio no valor de quinze milh6es, um
empr6stimo, ja tinham feito um empr6stimo no valor de sets milh6es, um
empr6stimo no valor de tr6s milh6es, e desse jeito, no p6 que estava indo a
cidade, estava vendo que ida afundar; disse a todos que era uma cidade que ela
nasceu, ela foi criada ali, ela tinha trinta e sate anos, sua familia morava ali, sua
mie morava ali, ela nio era contra aquele projeto, foi do jeito que foi pesto,
metas e maid metas, e disse a todos que nio era assim, que era para terem
cdma, pols tinha mais um ano, ainda, e a cidade pele que ela estava vendo ida
falir, ngo tinha dinheiro para nada, e que ela queria deixar bem claro que ela
nio era contra aquele projeto, era contra ao que ida acontecer no futuro, pele p6
que estava andando ida falir Jaguariana, nio dava, nio dava. ela n5o
concordava com ipso; pediu desculpas; agradeceu, desqando boa noite.
Terminada a Explicagao Pessoal, o Sr. Presidents encenou a Sessao,
convocando a pr6xima Sessgo Ordinfria para o dia doze de novembro de dais
mile vinte, com initio detemlinado para is dezoito horan e trinta minutos,
dando initio, a seguir. a Tribuna Livre. Nada mais havendo a traLar, lavrei a
presents ata que lida e achada confil4n!'yai devidamente assinada.
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