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Ata da Vig6sima Sexta Sessio Ordinfria do terceiro ano da D6cima Sexta
Legislatura da Cfmara Municipal de JaguariQna, realizada aos doze de
novembro de dois mile dezenove, is dezoito horas e trinta minutos, na bala das
Sess6es "Vereador Reynaldo Chiavegato", da Cgmara Municipal, localizada no
Edificio Municipal Dr. Sebastigo Pads de Almeida, desta cidade. Presidents Sr
Walter Luis Tozzi de Camargo. Vice-Presidents Sra. Cfssia Murer Montagner.
Secretfrios Srs. Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Primeiramente,
6oi feita a Leitura de Texts Biblico, conforme Resolugao n.' 80, de 21 de
6evereiro de 1997, sends que o Sr. Presidente convidou a Vereadora Inalda
Lucio de Barron Santana para proferir o seguinte texts: Livro dos Prov6rbios
Capitulo 16, velsiculos lao 3: "Ao homem pertencem os pianos do coragao,
mas do Senhor vem a resposta da lingua. Todos os caminhos do homem Ihe
parecem purrs, mas o Senhor avalia o espirito. Consagre ao Senior tudo o que
voc6 faz, e os deus pianos servo bem-sucedidos". A seguir, o Sr. Presidents
determinou a feitura da chamada, onde foi anotada a presenga dos seguintes
Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Nero, Angelo
Roberto Torres, Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio
Nero, Inalda Lucio de Barros Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos,
Romilson Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de
Camargo. Ainda estava ausente na Sess5o o Sr. Rodrigo da Silva Blanco.
Constatando nOmero regimental, o Sr. Presidents, proferindo as seguintes
palavras: "Sob a protegao de Deus iniciamos os nossos trabalhos", declarou
aberta a Sessao, dando initio ao Expedience: Primeiramente, foram colocadas
em votagao as Alas da Sessio Ordinfria anterior, e da D6cima Terceira Sessio
Extraordinaria, realizada aos alto de novembro de dais mile dezenove, as quaid
foram aprovadas por unanimidade de votes pelo Plenario, uma a uma, e
assinada pda Mesa. A seguir, o Sr. Presidents deu initio a leitura da Materia
Constante do Expediente: pda ordem, o Sr. Angelo Roberto Torres pediu a
palavra apresentando requerimento verbal, baseado no Art. 213, 111 do
Regiments Inferno solicitando que fosse dispensada a leitura da materia oriunda
do Executivo Municipal, dos Requerimentos, das Indicag6es e das Mog6es dos
Senhores Vereadores, e da correspondancia de diversos, lendo-se apenas as
ementas, homo constavam na paula; em discussio e votagao, toto mesmo
aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente registrou a presenga do
Sr. Rodrigo da Silva Blanco. A seguir, do Senior Prefeito foram lidas as
ementas dos seguintes oHcios: I. OfTcio DER n ' 0146/2019 encaminhando a
Casa Projeto de Lei que disp6e sobre inclusio de projeto no Plano Plurianual
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para periods de 2018 a 2021 (Lei Municipal n ' 2.463/2017); 2. Oficio DER n '
0147/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que disp6e sabre inclusio de
proleto nas diretrizes orgamentarias para exercicio de 2019 ( Lei Municipal n '
2.515/2018). 3. Oficio DER n ' 0148/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei
que disp6e sabre inclusio de prqeto no Orgamento Gerd do Municipio para
exercicio de 2019 (Lei Municipal n ' 2.562/2018); 4. Oficio DER n ' 0149/2019
encaminhando a Casa Projeto de Lei que disp6e sabre autorizagao ao Executive
para abertura de cr6dito especial (no valor R$ 200.000,00); 5. Oficio DER n '
152/2019, encaminhando a Casa Projeto de Lei, que disp6e sobre desconto no
rPTU, quando pages em parcela Onica. 6. Oficio DER n ' 0153/2019
encaminhando a Casa Projeto de Lei, que disp6e sabre autorizagao ao
Executive para realizar remanqamentos, transposig6es e transfer6ncias, atrav6s
de anulagao parcial, no Orgamento 2019, depois de lidos, foram os proletos de
lei encaminhados para as Comiss6es Pemlanentes para parecer; 7. OfTcio
SEGOV n ' 00899/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 174/2019 do Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando informar se o CNPJ n '
20.238.657/07, inscrigao municipal n ' 207772521 ja preston algum servigo a
etta municipalidade, entre outras quest6es; 8. Oficio SEGOV n ' 00900/2019
dando resposta ao Requerimento n ' 177/2019 do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo solicitando informar se o CNPJ n ' 18.111.172/0001-06, ja prestou
algum servigo a asta municipalidade, entry outras quest6es; o Sr. Presidents
suspendeu a sessao, tends em vista um curto e16trico que aconteceu na bala das
Sess6es; resolvido o problema, o Sr. Presidents reabriu a sessao, dando
continuidade a leitura das ementas da materia do Expediente: 9. Oficio SEGOV
n' 00904/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 175/2019 do Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo solicitando ao Executive Municipale ao Conselho
Municipal dos Direitos da Crianga e Adolescents CMDCA, informag6es que
e confomie especifica, quanto ao curso das eleig6es de Conselheiros Tutelares
ocorridas no Qltimo dia 06 de outubro do corrente ano; lO. OfTcio SEGOV n '
00905/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 178/2019 do Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo solicitando ao Delegado de Policia Civil, titular da
Delegacia de Policia de Jaguariana, in6omlag6es que e conforms especitlca,
quanto ao curse das eleig6es de Conselheiros Tutelares oconidas no Qltimo dia
06 de outubro do corrente ano (com c6pia para o Executive Municipal e o
CMDCA); l] . Oficio SEGOV n ' 00908/2019 dando resposta ao Requerimento
n' 179/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando informar quando
serf cumprido o compromisso de valorizagao malarial feith pele Sr. Pre6eito
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M.unicipal com a Guarda/Polfcia Municipal de Jaguariana. A seguir, dos
Senhores Vereadores foram lidas as ementas das seguintes proposituras:
Requerimentos: 1. Do Sr. Alfredo Chiavegato Neto solicitando a Expresso
Metr6polis Transported e Viagens, para que sejam acrescentados maid horgrios
na linha de 6nibus que atende os moradores da regi5o do Condomfnio Ana
Helena, Loteamento Reserva da Barra e Condominio Lago da Barra; 2. Do Sr.
Jose Munoz solicitando ao Executivo Municipal se ha possibilidade de
transformar a UPA em Unidade de Pronto Atendimento Infantil com

atendimento 24 horan; Indicag6es: 1. Do Sr. David Hi16rio Nato solicitando ao
Executive Municipal uma anflise de melhorias na calgada em frente ao ponto
de 6nibus da Praia no Centro da cidade; 22. Do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo solicitando ao Executive Municipal reestruturagao do quadra
funcionalda administragao publica. Moq?6es: 1. Do Sr. Alonso Lopes da Silva
Silva de congratulag6es e louvor ao Presidente Nacional do Cidadania pda
agro impetrada e aprovada pele Supreme Tribunal Federal pondo fim ao sigilo
no uso dos cart6es corporativos; 2. Do Sr. Alfredo Chiavegato Nets de apelo a
ANAEEL Ag6ncia Nacional de Energia E16trica para que n5o apresente
proposta de criagao de taxa sabre o valor da energia solar, uma vez que essa
atitude serf extremamente prqudicial a todos os cidadios brasileiros que
optaram pda energia solar, coma forma de economia financeira. 3. Do Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo de apelo ao Govemo do Estado para melhor
remuneragao dos Policiais Paulistas. A seguir, Oficio n ' 5352/2019/ GPPR-
DGI/GPPR da Diretora de Gest8o Intema do Gabinete Pessoal da Presid&ncia

da Repablica acusando o recebimento da Mogao n ' 093/2019 do Sr. David
Hilirio Neto de apoio a inclus5o da Guarda Municipal de Jaguariana e de todas
as cidades brasileiras, na aposentadoria especial da PEC que modifica o sistema
de previd6ncia social (apensa Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de
apoio a inclusio na PEC que trata da reforma da Previd8ncia a aposentadoria
especial dos Guardas Municipais). A seguir, o Sr. Presidente colocou em
votagao as seguintes Proposituras, comunicando que se houvesse desejo de
discussao, deveriam proceder de acordo corn o Art.154, alinea anita, do R.I.,
alterado pdas Resolug6es n's 63 e 91: pda ordem, o Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo pediu a palavra e apresentou requerimento verbal, baseado no Art.
243, 1, e $ 3'do Regiments Intemo, solicitando que a votagao das proposituras
acontecesse polo processo simb61ico, onde os que estivessem de acordo
permaneceriam sentados, e os contrfrios se levantariam; em discussio e
votagao o requerimento verbal, foio mesmo aprovado por unanimidade de
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voids; a seguir, o Sr. Presidente colocou em votagao as proposituras, pele
processo simb61ico, conforme preceituava o $ 1' do Artigo 243, comunicando
que os Vereadores que fossem favorfveis permanecessem sentados, e os que
fossem contrfrios flcassem em p6: 1. Requerimento do Sr. Alfredo Chiavegato
Nets solicitando a Expresso Metr6polls Transported e Viagens, para que sham
acrescentados maid horfrios na linha de 6nibus que atende os moradores da
regiao do Condominio Ana Helena, Loteamento Reserva da Barra e
Condominio Lags da Barra, em votagao, foio mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 2. Requerimento do Sr. Jose Muniz solicitando ao
Executivo Municipal se hf possibilidade de transfomtar a UPA em Unidade de
Pronto Atendimento Infantil com atendimento 24 horan, em votagao, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votes; 3. Mogao do Sr. Alonso Lopes da
Silva Silva de congratulag6es e louvor ao Presidents Nacional do Cidadania
pda aq?ao impetrada e aprovada polo Supremo Tribunal Federal panda fim ao
sigilo no uso dos cart6es corporativos, em votagao, foia mesma aprovada por
unanimidade de votos ; 4. Mogao do Sr. Alfredo Chiavegato Nero de apelo a
ANAEEL -- Ag6ncia Nacional de Energia E16trica para que nio apresente
proposta de criagao de taxa sabre o valor da energia solar, uma vez que elsa
atitude serf extremamente prejudiciala todos os cidad8os brasileiros que
optaram pda energia solar, homo fom)a de economia financeira, em votagao,
foia mesma aprovada por unanimidade de votos; 5.Mogao do Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo de apelo ao Govemo do Estado para melhor remuneragao
dos Policiais Paulistas, em votagao, foia mesma aprovada por unanimidade de
votos. A seguir, o Sr. Presidents deixou livre a palavra aos senhores
Vereadores, que quisessem fazer uso, por fete minutos e quarenta e um
segundo, seguindo ordem de inscrigao em livro, sem apartes conforms $ 3' do
Art. 154 do R.I., versando sobre Tomas Livres: Pda ordem, usariam a palavra
os senhores Albedo Chiavegato Nato, Angelo Roberto Torres e Cfssia Murer
Montagner que a passaram; a seguir, pda ordem, pediu a palavra o Sr. Cristiano
Jose Cecon que cumprimentou a todos, dizendo que estava if para falar de um
assunto que quash nio tinha falado naquele ano ainda, que era da CPFL; ele s6
queria comentar da primeira vit6ria que tiveram e disse que, no comego do ano,
a CPFL tinha mudado o dia da leitura e, foram cobradas duas faturas no mesmo
m6s prqudicando vgrias pessoas que tiveram a luz cortada por nio ter dinheiro
para pagar aquelas contas; tiveram vfrias denQncias no Proton e a CPFL, homo
se achava um Deus ou uma Deusa, era feminine, nio tinha dado nem bala para
o Proton e com as cobrangas doles; o PROCON de Jaguariana acionou o
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PROCON, a Sede, onde autuou a CPFL em mais de um milhgo de reais por n5o
ter atendido As denOncias da populagao de Jaguariana; disse que agora estavam
desesperados batendo na porta do PROCON, recorreram e, com certeza, ida
para a Justiga, s6 que des hiram que tinham pessoas que nio iriam ver aquela
balb6rdia e se calarem, estavam correndo atrfs e tinha certeza que todos os
senhores Vereadores estavam com ele naquela luta; disse que uma outra coisa
importante foia mogao do Fred sobre cobrarem a energia solar e que aquino era
uma vergonha, as pessoas investiram milh6es de reais e des queriam, porque
viram que a modemidade syria a energia solar e, agora estavam com o apoio da
ANEEL, que a ANEEL tinha que ser a reguladora, s6 que ela nio regulava nada
e ningu6m entendia o motivo; ele ficou sabendo, nio tinha provas, que quando
a ANEEL ia fazer as averiguag6es nas banagens para ver a medigao, se
aumentava da bandeira vemlelha mais cara para amarela, des escoavam a agua
da barragem, e ela ficava menor para que a ANEEL mudasse para bandeira
vermelha para cobrar mais caro; dente, exclamou, que absurdo era aquele? S6
que des iriam lutar, em Jaguariana iriam bator o p6, ningu6m nio estava
querendo pagar conta de luz la, nao, por6m, estavam querendo que das
mostrassem o que des estavam pagando, se estava certo o que CIGS estavam
pagando porque trocaram o re16gio e a conta tinha aumentado? Nio foi avisado
aquilo; outra coisa que disse era que a CPFL arrumasse uma forma que
hcilitasse a quitagao dos d6bitos, principalmente, para a populagao mais
carente, porque ningu6m estava querendo nio pagar as contas de luz, s6
estavam querendo clareza, clareza e que des tivessem, naquele memento de
arise no Pats, que pensassem um pouco nas classes mais pobres; disse que era
para imaginar uma pessoa que estava desempregada, uma familia que estava
passando por necessidades com a luz cortada e, a16m de it la e pagar a luz,
demoravam um tempo gigante, judiavam da pessoa para fazer a re-ligagao;
entao, ele agradeceu a primeira vit6ria, Cram pequenos passes que ele tinha
ceNeza que chegariam junta a uma vit6ria contra a CPFL, agradeceu a todos; a
seguir, pda ordem, tomou a palavra o Sr. David Hilgrio Nets que
cumprimentou todos os presented, dizendo que s6 queria ressaltar um
pouquinho a questao do CONFAB, o Municipio tinha um contrato com o
CONFAB ja fazia alguns ands e, depois dos escindalos o que estava
preocupando era que nada estava sendo feith at6 o momento, a Empresa
continuava, o concurso que foi 6'audado n8o foi cancelado, a populagao nio
recebeu um real de volta que pagaram por aquele concurso e ningu6m tocava
no assunto homo se n5o fosse nada de importancia; estavam falando naquele
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concurso todd que foi feito na Regiao com maid de tito milcandidatos, otto mil
pessoas prqudicadas, pessoas que sonhavam com um emprego, que precisavam
de um emprego e foram prqudicadas diretamente com aquele concurso
fraudulento; entao, aquela Casa tinha que tamar alguma posigao o quangos antes
porque nio era um assunto tio dimples de se falar e o CONFAB continuava no
Municipio, e era uma coisa que preocupava mais ainda porque foram feitos
diversos processes seletivos e quem garantia a lisura de todos aqueles
processes? Disse que, no momento, o Superintendente do CONSAB continuava
prego, continuava press e, at6 o memento, continuavam com o CONSAB homo
prestador de servigo; ele nio viu nenhuma movimentagao para se trocar de
empresa, nenhuma movimentagao para fazer uma outra licitagao e acabar com
aquele cons6rcio que era o CONFAB; sabiam que diversas cidades estavam
envolvidas, inclusive Cidade delis, naquele escindalo e Jaguariana nio dava
maid para ficar daquela forma, achava que era um desrespeito com a Cidade,
estavam falando de um milhio e trezentos mil reais em media, por m6s para o
CONSAB e aquele recurso n5o foi corrado at6 o memento, por qualmotivo?
Entao, ficava aquela pergunta para o Executivo e que aquela Casa deveria
tamar algumas provid6ncias legais e que ele maria um requerimento e que s6
aquilo n5o syria suficiente e, se as comiss6es pudessem chamar os responsfveis
para conseguir cancelar aquele conv6nio com o CONFAB e licitar o servigo
prestado, agradeceu desdando boa noire a todos; a seguir usariam a palavra os
Srs. Inalda Lucio de Barron Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos,
Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva e Tais Camellini Esteves
que a passaram; a seguir, pda ordem, tomou a palavra o Sr. Alonso Lopes da
Silva que cumprimento todos os presented dizendo que s6 queria agradecer o
apoio que deram a mogao apresentada por ele e que, na verdade, o pessoalmais
antigo, falando daquela forma, os politicos mais antigos lembravam daquela
po16lnica, conHirmando com o Fred, o Executivo tinha um cartio corporativo, a
Presid6ncia da Repablica e era toda uma po16mica, porque era dinheiro piblico,
s6 que n5o tinha transpar6ncia daquilo, nio dava nenhum tipo de satisfagao, ele
se lembrava que vfrios politicos fizeram uma luta para que os gaston que
tivessem com aquele cart5o fossem divulgados e tivesse transpar6ncia; disse
que em doin mile sein, o Roberto Freire, que era o Presidents Nacional da
Cidadania, tinha entrado com uma agate do Supreme Tribunal Federale agora
que tinha saido a sentenga, sentenga favorfvel a transpar6ncia, a democracia,
entao, sem dtlvida alguma, era uma vit6ria da cidadania, era uma vit6ria do
povo brasileiro que sempre tinha que trabalhar com transpar6ncia, sempre tinha
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que trabalhar para que pudesse, de certa forma, preservar a democracia do Pals;
disse que s6 a transpar6ncia era capaz de se fazer uma verdadeira democracia;
ent5o, ele apresentou aquela mogao de louvor ao Presidente Nacional do partido
dele que foi vitoriosa no Supreme Tribunal Federal, agradeceu; a seguir, peta
ordem pediu a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo dizendo que malaria

da Mesa mesmo, e desejou boa noite a todos os presented, quem acompanhava
no Plengrio e acompanhava pdas redes socials; disse que maria braves
colocag6es at6 para nio tamar o tempo de todos la; o primeiro era o assunto que
tocou na semana anterior sobre a remuneragao dos policiais do Estado de S5o
Paulo, tanto a Policia Militar homo a Policia Civil, apresentou uma mogao
encaminhada ao Govemador, uma mogao de apelo para que ele conseguisse,
realmente, rever os conceitos podendo remunerar melhor as Policias ja que a
Seguranga Publica do Estado dependia delay, e muito; parabenizou o Silva,
tamb6jn, pda mogao apresentada ao Presidents do Partido Cidadania em
virtude da questao do cardio corporativo e que gostaria de razor uma
comparagao, o STF que tinha tomado aquela decisis e hf pouco tempo tomou
uma decisis que n5o foi muito agradavel ao povo brasileiro, entao, as
Instituig6es, is vezes, acertavam e nem sempre acertavam, entao, era uma
questao interpretativa um dos principios e valores que foram tomados, CIGS

entendiam, e tinham arima de tudo respeitar as Instituig6es, achava que era
aquilo que estava faltando muitas vezes no Brasil; a Instituigao era aut6noma,
tomava a decisgo da forma que mellor conviesse e nem sempre agradava a
todos, entao, num panto ela acertou e no outro achava que nio agradou a
maioria da populagao do Brasil; ent5o, labia aos Parlamentares do Congresso
Nacional rever aqueles conceitos da lei; parabenizou, ainda, pda organizagao
do encontro do Parlamento da Regiao Metropolitana, na Qltima sexta-keira,
parabenizou os servidores da Cfmara Municipal polo empenho e dedicagao por
organizar aquele evento, ao Vereador Silva por ter intermediado e trazer para
aquela Casa aquele encontro, o penaltimo do ano do Parlamento e, tamb6m a
todos que estiveram presented que foram muito signiHlcativas as discuss6es e as
palestras, ja citaram aquilo numa fda na sexta-keira mas, naquele moments
queria fazed os agradecimentos; disse, ainda, que gostaria de parabenizar a
Escola Amiga do CEJA, ao qual tiveram a oportunidade de participar na sexta-
feira a nolte. ele, a Vereadora Cassia, o Vereador Jose Muniz, a Vereadora
[nalda e o Vereador Si]va, estiveram ]a na noite de sexta-keira, fbi um moments
muito gostoso, muito agradavel de poderjuntar a familia com os alunos, com os
professores mostrando que a escola era um ambiente de familia e,
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principalmente, o pr6prio name do projeto ja dizia: Escola Amiga, os amigos se
cncontravam la, quantas familias foram la para conhecer onde o pai, a mae, o
av6 e a av6 estudavam, aquilo era muito significativo e quando a escola se
aproximava da casa podia ter a certeza que o processo educational estava
complete; parabenizou a todos os organizadores, a Diretora, a Secretiria de
Educagao, enfim, todos que participaram; por altimo, gostaria de registrar la o
recebimento de uma emenda parlamentar do Deputado Baleia Rossi para a
cidade de Jaguariana no valor de quinhentos mil reais para ser usado em infra-
cstrutura na Cidade; aquela emenda que foi apresentada em setembro e, em
noms do MDB de Jaguariana, ele agradecia ao Deputado Baleia Rossie iriam
esperar a instrugao do processo administrative polo Executivo para o destino
daquele Recurse coma syria aplicado no Municipio e a flnalizagao do processo
de conv&nio; deixou os agradecimentos ao Deputado, era somente aquino e
desejou boa noite a todos. Terminado o Expediente, o Sr. Presidents suspendeu
a sessio por 15(quinze) minutos, conforms determinava o Art. 149, Paragrafo
Unico, do Regiments Intemo. Terminado o puzo concedido, o Sr. Presidente
reabriu a Sessio determinando a feitura da chamada, onde foi anotada a
presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Alfredo
Chiavegato Nets, Angelo Roberto Torres, Cgssia Murer Montagner, Cristiano
Jose Cecon, David Hilgrio Nato, Inalda Lucio de Banos Santana, Jose Muniz,
Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva,
Ta(s Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo. Constatado nimero
regimental, o Sr. Presidente deu initio a Ordem do Dia: Em Segunda Discussio
foi apreciado o Prajeto de Lei n ' 077/2019 do Romilson Nascimento Silva, que
disp6e sabre a proibigao da utilizag5o de canudos de plfsticos, exceto os
biodegradaveis, na forma que especifica e da outras provid&ncias(Quorum de
deliberagao: maioria samples: Art .49, "a" $ 1', 1, do R.I.). Com emendas ja
aprovadas. Em discuss5o e votagao o Prdeto, foia mesmo aprovado por
unanimidade de votos. Em seguida, em Primeira Discussio foram apreciados:
1. Projeto de Lei Complementar n ' 017/2019 do Executive Municipal, disp6e
sobre a criag5o do Programa de Modemizagao da Administragao Tributfria e
instituia gratificagao fiscal aos servidores ocupantes das carreiras de Auditor
FiscaITributgrio e Fiscal, atuantes nas areas tributaria, 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 ). Pda ordem, a Sra. Cfssia Murer Montagner pediu
ao Sr. Presidente da possibilidade de suspender a sessio por um minutinho para
a discussio de uma emenda em especial. O Sr. Presidents suspendeu a sessio

200

ⓒ



Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Sio Paulo

por alguns instantes para a discussio proposta pda Vereadora. Decorrido puzo
necessArio para esclarecimentos junto aos senhores Vereadores references ao
Projeto em discussao, o Sr. Presidents reabriu a sessao, onde do Sr. Alfredo
Chiavegato Neto foi apresentado Requerimento, com fundamento no art. 230,
combinado com o art. 244 e sous paragrafos do Regimento Intemo, que o
Projeto de Lei Complementar n ' 017/2019 do Executive Municipal, disp6e
sobre a criagao do Programa de Modemizagao da Administragao Tributfria e
instituia gratificagao fiscal aos servidores ocupantes das carreiras de Auditor
FiscaITributgrio e Fiscal, atuantes nas areas tributaria, de posturas e obras, e da
outras provid6ncias, tivesse sua discussio adiada por mais uma sessao; em
discussao, pediu a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Nero dizendo aos nobres
Colegas que ele tinha solicitado o requerimento de adiamento por maid uma
sessao, porque ele esteve em conversa com os fiscais na sexta-keira, e ele
deixou clara a CIGS que era entendimento da Casa que o projeto de lei tinha a
fungal do combats, evasio e sonegagao fiscal, e ipso causou uma carta
diverg&ncia na opiniao doles e que ele gostaria at6 depois, e que aquele
adiamento era justamente para que depois CIGS pudessem esclarecer aquela
dQvida e votar o projeto com maid tranquilidade; disse que era um adiamento
at6 a pr6xima sessio ordinfria e que gostaria do apoio dos nobres Pares. A
seguir em votagao o requerimento do Sr. Alfredo Chiavegato Nero de
adiamento de discussgo do Projeto de Lei Complementar n ' 017/2019, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votes, e o Projeto de Lei Complementar
n' 017/2019 do Executivo Municipal, disp6e sabre a criagao do Programa de
Modemizagao da Administrag5o Tributfria e instituia gratificagao fiscal aos
servidores ocupantes das carreiras de Auditor Fiscal Tributirio e Fiscal,
atuantes nas areas tributaria, de postural e obras, e df outras provid6ncias foi
encaminhado para a Ordem do Dia da Vig6sima S6tima Sess5o Ordinaria, a
realizar-se em dezenove de novembro de dais mile dezenove; 2. Projeto de Lei
n' 057/2019 do Executive Municipal, que disp6e sabre o servigo de utilidade
publica, sob regime de permissao, para execugao do transports individual de
passageiros em veiculos automotores de aluguel(taxi) (Quorum de deliberagao:
maioria simpler: Art .49, "a" $ 1', 1, do R.I.). Primeiramente, foi feita a leitura
do Parecer Conjunto das Comiss6es Permanentes de Constituigao, Justiga e
Redagao e de Orgamento, Finangas e Contabilidade e de Obras, Planqamento,
Servigos Pablicos, Atividades Privadas e Transportes. A seguir, dos Srs.
Alonso Lopes da Silva, Cissia Murer Montagner, Alfredo Chiavegato Nets,
Inalda Lucio de Barros Santana, Luiz Carlos de Campos, Angelo Roberto
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Torres, Romilson Nascimento Silva, Rodrigo da Silva Blanco, David Hilfrio
Nero, Cristiano Jose Cecon, Jose Muniz, Tats Camellini Esteves e Walter Luis
Tozzi de Camargo foi apresentada a seguinte Emenda: Art. I' - Altera o artigo
5': '0 alvaro de permissao sera expedido ap6s a apresentagao de certidgo
negativa de d6bitos municipais referentes a asta atividade, com validade de 30
(trinta) dias, e vistoria do veiculo no 6rgao competente.' Art.2' - Excluio art.
30, renumerando-se os demais; Art. 3' - Altera o Art. 36: 'Os atuais

pemlissionarios dos servigos de taxi no Municipio terio o puzo de 180 (cento e
oitenta) dias para atenderem as disposig6es contidas nesta lei, contados de sua
publicagao."' Em discussio e votagao a emenda, foia mesma aprovada por
unanimidade de votes; a seguir, em discussio o Projeto de Lei n ' 057/2019 do
Executive Municipal, que disp6e sobre o servigo de utilidade publica, sob
regime de permissao, para execugao do transports individualde passageiros em
veiculos automotores de aluguel(taxi). Em Discussao, pediu a palavra o Sr.
David Hilfrio Nato que cumprimentou a todos, dizendo que era s6 para
ressaltar e tirar algumas davidas, inclusive da populagao, e que falavam que
CIGS estavam votando aquela leia que ipso ida prejudicar "Aplicativos", isso
ida prejudicar taxistas, e a fungal da Casa era, totalmente, o contra'io, era sim
legalizar a questao, deixar maid formalizada, ainda, a questao dos taxistas, e
isso n5o envolvia absolutamente nada nos "Aplicativos", porque ainda nio
existia legislagao no Municipio, apenas na Uniao, e que podia continuar
tl'abaihando, e que isso serif uma outra discussio na Casa; disse que a questao
dos taxis, e ele s6 queria votar com maid tranquilidade e saber se ida ser
horuado aquele compromisso que, ap6s a aprovagao daquela legislagao, ida ser
emitido o alvaro dos taxistas, e que gostaria de perguntar ao nobre Colega
Angelo Roberto Torres, Neguita, a questao dos alvaris dos taxistas, se serra
liberado ap6s a aprovagao daquela lei, foi conversado com o Govemo ou ainda
nio tinha esse consenso; a seguir, pda ordem, pediu a palavra o Sr. Angelo
Roberto Tones que cumprimentou a todos, e disse ao Vereador David que des
teriam um puzo de canto e oitenta dias para regulamentar, e que a partir do
moments que a lei fosse aprovada e sancionada, o taxistajf ia no Departamento
da Mobilidade Urbana, ida requer seu alvaro e ida sair com seu alvaro; o Sr.
David Hilfrio Nets perguntou, entao, se ida ser liberado assam que fosse
aprovada aquela leie fosse solicitado; o Sr. Angelo Roberto Torres disse que,
exatainente; a seguir, tomou a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo que
disse que queria levantar uma situagao e que foi discutido ali, na audi6ncia
publica e nas reunites que houve daquele projeto, foi discutida a questao do
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taximetro, e ficaram de apresentar uma emenda para retirada do item taximetro
no projeto principal, e que ele nio tinha encontrado aquela emenda ali; pda
ordem, pediu a palavra o Sr. Luiz Carlos de Campos que disse que na emenda
estava If: "excluio artigo trinta", e o artigo trinta falava assim, e pediu para que
Jesse uma confirmada ali, e achava que era no segundo texts: "E obrigat6rio o
uso de taximetro nos veiculos, que deverf ser aferido anualmente pele 6rgao....
e perguntou se foi excluido, e o Sr. Presidente confirmou que foi excluido; a
seguir, pediu a palavra o Sr. David Hilfrio Neto que disse que s6 para ressaltar,
ficou assumido o compromisso que, assim que aprovado ida entregar o alvaro
para os taxistas, que essa era a preocupagao doles, e maid uma vez reforgando
que ipso nio envolvia absolutamente nada nos ""Aplicativos"" que trabalhavam
no Municipio; a seguir, pediu a palavra o Sr. Angelo Roberto Torres que disse
que valia lembrar, falou ao Vereador David, que o aplicativo do UBER jf era
vflido, era liberado polo Govemo Federal, entao, ja era liberado na cidade, e o
que ida ser proibido syria o transporte clandestine, e que aquela era a
regulamentagao, e que depois, na sequ6ncia, poderiam at6 discutir a parte do
proleto do aplicativo, para des regulamentarem no Municfpio; a seguir, pediu a
palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Nero que, cumprimentou a todos, dizendo que
s6 gostaria de tecer alguns comentirios a respeito daquele projeto de lei, e disse
que o projeto de lei foi encaminhado para a Casa, atrav6s do Executive, era um
projeto que veio do Executivo, ja havia um decreto municipal que
regulajllentava a questao, e que des estavam transfomlando o decreto
municipal em uma lei municipal, para deixf-la mais transparente ainda, sendo
que o Decreto poderia ser alterado por um outro decreto, simplesmente, num
detenninado dia, sem precisar ter uma discussio mais ampia coma era o que
tinha acontecido na Casa; disse que o Projeto estava na Casa fazia um bom
tempo, foiamplamente discutido, debatido, o nobre Vereador Neguita por estar
a ftente dessa Pasta, que sempre esteve a frente da Pasta do Transports, soheu
inOmeras perseguig6es, ele dina, infundadas por ele ter side taxista em
detellninado moments na sua vida, e nada impedia, tamb6m, que um taxista
fosse um candidate a Vereador, no futuro, e pudesse estar ali, a frente naquela
Casa para defender a classy, e o Neguita sempre o fez com muita lisura,
diferente do que se falavam por ai, sempre o debate foi transcorrido da maior
lisura, ele propondo o projeto de leie que qualquer alteragao fosse submetida
no proleto de lei, disse ao Neguita, e que ele estava dizendo ipso e, pda fomla
que ele conduziu o processo na Casa, em nenhum moments o Vereador exigiu
que ele fosse votado o mais breve possivel ou de qualquer donna, pelo
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contrario, ele sempre debateu amplamente o projeto, e que ele ia ali na tribuna
para enaltecer o trabalho, e se o Vereador era taxista, ele sempre trabalhou com
transporte, nada mats juste que ele estar a frente da pasta que ele conhecia
muito bem; disse que uns falavam que era para o interesse pablico, por
interesse particular, ele tinha certeza que nao; disse que ele sabia da conduta do
Vereador, ele tinha uma plata de taxi nio era daquele dia, e que ele tinha,
reallnente, se ele fez alba com ela, nada a16m do que o Decreto permitia e do
que a lei ida permitir e regulamentar tudo isso; disse que dina alia sua opiniao
com relagao ao projeto, ela sempre foi favoravel, sempre escutando os taxistas e
ele at6, numa das reunites que des tiveram com CIGS, Htcou-se acordado que
todos os taxistas do Municipio que ja tinha a inscrigao junto a municipalidade
deveriam receber o alvaro para continuar fazendo o seu trabalho
regulamentados por um puzo de canto e oitenta dias at6 a eflcicia da lei que foi
colorado ali pecos nobres Pared, e que a eficfcia da lei ida ser at6 cents e
oitenta dias para aquelas pessoas estarem regulamentadas pda lei, e que ele,
Alfredo, exp6s ipso e que des, primeiramente, dada o veto de confianga para
aqueles que estavam trabalhando homo taxistas, atrav6s de um alvaro, que ele
fosse um alvaro provis6rio, que des pudessem adentrar em algum
esfabelecimento fora do Municipio sem terem a preocupagao de serum
guinchados, ou terem seu carro apreendido; disse que ainda nio tinha fido feito
lsso por parte da Administragao, ]Bas ida ser feito, e que labia que a lei ida
permitir isso, tamb6m; disse, ainda, que gostaria de dizer que ele ida votar
contrfrio ao prqeto, disse ao nobre Colega, na primeira votagao e que des
tinham duas votag6es, e que ele tinha Hlcado de avisar uma pessoa que o projeto
entraria em paula, naquele dia, e ele se esqueceu, at6 ligou para a sua
Assessora, perguntando para a lsa se estava na paula, e ela confirmou que
estava na pauta e ele se esqueceu de avisar uma pessoa que estaria o projeto na
pasta, e que ele nio ida votar favoravel, simplesmente, por aquela questao,
porque ele n5o avisou aquela pessoa que o proyeto estaria na pauta, mas,
conversando com ela, em segunda discussio o Vereador podia contar com seu
apoio; agradeceu, desejando boa nolte e parabenizou ao Vereador polo seu
trabalho; a seguir, pediu a palavra o Sr. Angelo Roberto Torres que,
primeiramente, agradeceu ao Vereador Alfredo Chiavegato Nets peias palavras,
enalteceu as palavras do Vereador e o agradeceu, e lembrou que, naquela Casa,
des sempre conduziram os trabalhos com a melhor lisura possivel, e foi feito
nada fora do que estava no decreto, e agradeceu aos nobres Pares por sempre
deixf-lo na Comissgo de Transports, que era uma area que ele atuava havia
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mats de trinta ands, n5o era s6 ali em Jaguariana, mas tamb6m na Regi5o, e que
6ez parte do Sindicato do SINFRECAR, em Campinas, inclusive, entio ele
tentava fazer, e que des podiam ter certeza que aquele projeto era para aJudar
os taxistas, era para ayudar, porque nunca teve uma situagao assim para des;
sempre comegava e parava, sempre comegava e parava, haha visto que des
comegaram ipso em fevereiro e des ja estavam quash chegando em dezembro
para aprovar aquele projeto; agradeceu ano apoio de todos, e podiam vicar
tranquilos que estava na major lisura possivel, e, com certeza, em
favorecimento aos taxistas; a seguir, pediu, novamente, a palavra o Sr. Alfredo
Chiavegato Nero que cumprimentou a todos maid uma vez, dizendo que s6 para
deixar clara para algumas pessoas desinformadas, que o Vereador era
inviolAvel nas suas opini6es e votes, tudo aquilo que ele falava ali ele tinha o
respaldo da Constituigao Federalpara Ihe dar tranquilidade para ele f dar o que
ele bem entendesse, atacar quem ele bem entendia, ou falar a besteira que ele
bem entendesse, que nada aconteceria a ele ou a qualquer Vereador; disse que,
is vezes, as pessoas usavam o arguments que eie falou coisas, ou pensou, ou
falou coisa que achavam indevida, e por isso ele deveria ser punido, entao,
essas pessoas que agiam dessa fomla, achando que o Vereador deveria ser
punido por aquilo que ele falava, era para tirarem o cavalinho da chula porque
nada ida acontecer, e desejou boa noire a todos; a seguir, pediu a palavra o Sr.
Romilson Nascimento Silva que cumprimentou a todos, dizendo ao Sr.
Presidents que ele ngo poderia deixar ali de dar o seu apoio, seus parab6ns ao
Neguita, e que o Neguita era um cara que ele tinha um grande aprego, e
perguntou ao Neguita se ele labia do carinho que ele tinha por ele, pda pessoa
dele, sua ess6ncia, sua humildade, e tanto era, confirmou com o Sr. Presidente,
que ele falava, nio sends repetitive, disse ao Neguita, mas ele, Romilson, teve a
oportunidade de ser o presidente, confimlou com o Magrao, da Comiss8o de
Transported, confimlou com o Neguita, e num gesto humilde de sua parte e
polo Vereador ser merecedor, ele abriu mao, de ser Presidente, confirmou com
o Fred, sem ningu6m ter que pedir, e que teria o voto dos Paras, mas sabia do
trabalho do Vereador frente aos transported, ele gostava disco, ele foi criado
nisso, a familia deli, e que ele, Romilson, entendeu que o Vereador tinha que
ser o presidente da Comissao, e que tinha feith a coisa carta, pris o Vereador
conduzia muito bein, gostava disso, confirmou com o Fred, tanto dos taxis, e
que naquela reuni5o que des tiveram naquele dia, disse ao Neguita, sobre as
Vans, a preocupagao que ele tinha com o proJeto, acompanhando, com
propriedade o assunto, e que sempre o deixou a frente, dizendo que era para o
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Neguita conduzir e era para contar com ele e it em frente; disse que foi bem
salutar ali, tiveram vfrias reunites, confirmou com o Presidents, todos os
taxistas vieram na Casa, aparou-se as arestas, tirou-se as davidas, e que ficou
chateado, disse ao Neguita, com a exposigao que fizeram com ele, e que viu,
naquele dia, uns videos circulando nas rides sociais, e que de verdade, de
coragao, ele ficava triste de ver, e coma se dizia, o que nio se queria para si
mesmo, n8o queria para os outros; disse que nio sabia de onde tinha vindo, ngo
labia se era "fake news", e que ficou chateado, de verdade, porque ele gostava
do Vereador, de coragao sincere, sem falsidade, e tinha motivo para falar isso
para ele; falou que nio poderia deixar de passar, parabenizar ao Vereador e que
era para ele tocar em frente, essas coisas aconteciam, as pedras vinham nas
frvores que tinham ftutos, confirmou com o Neguita, as que nio tinham,
ningu6m tacava pedra; disse que era para contar com ele sempre; agradeceu ao
Presidents e desejou boa noite; a seguir, pediu a palavra o Sr. Alonso Lopes da
Silva que cumprimentou a todos de novo e que ele s6 queria destacar ali, e que
ele sabia que aquele projeto tinha dado entrada em agosto, na Camara,
conHirmou com o Neguita, e des, naquele processo todd de discussao, de
reunites com os taxistas, voltava, ia, brava davida, chamava o Secretario, e que
ele achava que des tinham que destacar ipso porque ele achava que tinha
algumas incompreens6es naquele processo, e que diziam: "por que que nio
votam? Eu n5o fiz a licenga porque nio votou" o outro "porque nio sabin o qu6,
ngo encaminhou para o Prefeito ipso ou aquilo"; disse que a Cfmara tinha o seu
tempo, o tempo ali era da democracia, e que des pressupunham sempre de
ouvir os envolvidos no proUeto, e fizeram ipso muito bem, e que ele gostaria de
destacar isso, disse ao Neguita, doles terem chamado alia pessoal e ter
discutido, e depois de maturado, passar por todo aquele processo, des estavam
prontos para votar, des viram as davidas, viram as angastias dos taxistas
refletidas naquelas quest6es das emendas, e disse que o tempo delis ali na
Camara, era o tempo da discussao, o tempo da maturagao, e que naquele dia ele
se sentia preparado, homo nio estava ha alguma semanas, ou alguns memes,

para votar aquele projeto; a seguir, em votagao o Projeto de Lei n ' 057/2019 do
Executivo Municipal, que disp6e sobre o servigo de utilidade publica, sob
regime de permissao, para execugao do transporte individualde passageiros em
veiculos automotores de aluguel(taxi), foia mesmo aprovado por onze votos
favoraveis, sends um contririo do Sr. Al$'edo Chiavegato Nato. Terminada a
Ordem do Dia, o Sr. Presidents deu initio a Explicagao Pessoaldos Senhores
Vereadores, que se manifestariam sabre atitudes pessoais assumidas durante a
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Sess5o ou no exercicio do mandato (Art. 168, R.I.): pda ordem, usou a palavra
a Sra. Tais Camellini Esteves que cumprimentou todos os presented dizendo
que gostaria de falar sobre um casa que tinha acontecido naquele dia, sabre
uma municipe que veil conversar com ela a respeito de bolsas de colonoscopia
e que a Va16ria, responsfvel pda bolsa, saiu de fbrias e os pacientes precisavam
urgente daquela bolsa e que n5o estava tends a bolsa de colonoscopia e que a
Coda estava at6 ali na Casa, e que ela conversou com ela e que estavam
precisando urgente da bolsa e n5o dava para ficar reutilizando direto a bolsa
porque infeccionava, ficava ligada ao intestino grosso; entao, ela queria fazer
aquele pedido ao Valdir se pudesse ver aquino com urg6ncia, conHirmando com
o Valdir, com a Secretfria de SaQde porque precisavam urgente daquela bolsa e
ngo estava tends; a Va16ria saiu de f6rias e ngo tinha gents que comprasse
aquela bolsa; naquele memento havendo manifestagao na assembleia, a
Vereadora Tais disse que chegaria no dia seguinte, disse a Cida que chegaria no
dia seguinte; naquele moments a Sra. Aparecida se mani6estou na assembleia e
o Presidente Walter disse a ela que, infelizmente n5o podia ter manifestagao, s6
a Vereadora; da{ a Vereadora Tail agradeceu a Sra. Coda; a seguir, pediu a
palavra o Sr. Angelo Roberto Torres que cumprimentou a todos e,
primeiramente, agradeceu aos nobres Pares pda aprovagao do prqeto, ele
entendeu a colocagao do Vereador Fred e que estava a disposigao para sempre
fazer o trabalho de acordo coma mandava a lei; agradeceu as indicag6es,
requerimentos e falou que tinha conversado com o pessoaldo Meir Ambiente a
respeito da poda das arvores, n5o sabia se muitos deles ja tiveram reclamag6es
a respeito da rua Rio Grande do Sul, pr6ximo a Chicara GG, tinha um chap6u
de praia e a frvore estava adentrando a rua e estava atrapalhando caminh6es,
6nibus de empresas que passavam por la, entao, estava dificultando; o pessoal
estava vendo a possibilidade de estar executando aquele servigo na poda
daquelas arvores; outra coisa que gostaria de falar aos nobres Pared da
Comiss5o de Servigos POblicos que era ele, o Magrao e o Romilson onde o
Vereador David colocou a respeito do CONSAB e o CONSAB estava sabre o
servigo pablico, entao, labia a des, de repente, a Comiss5o ver a possibilidade,
conHtrmando com o Presidente, de estar convocando o responsavel do
Municipio peso CONSAB para estar explicando na Casa certinho cano estava
sends conduzido as condig6es, depois do que house das denQncias e tal; outra
coisa que ele gostaria de comentar e parabenizar era sobre a escola amiga que
foi feita no EJA, gostaria de dar os parab6ns para a Secretaria da Educagao, ele
acompanhou e nio pode estar la, pris tinha um compromisso mas, viu o
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empenho da Secretaria da Educagao e a gratidao dos alunos da Escola Amiga;
outra coisa que gostaria de comentar, tamb6m, era a respeito da Escola do
Amincio que, antigamente os 6nibus embarcavam as criangas, ele n5o labia,
era pda rua Rio de Janeiro, 6nibus e vans escolares embarcavam pda rua Rio
de Janeiro, ap6s a troca da Diretora da Escola, passou os embarques, 6nibus e
vans na rua...naquele memento havendo manifestagao disse que era na rua do
meir, a pequeninha, a curtinha, aquela que era contra mao; havendo
maniHestagao disse que era a Bahia e perguntou se a de baixo nio era Rio de
Janeiro? Entao, estava causando transtomos para os transportadores escolares e,
tamb6m, para os municipes, porque nio tinha homo, haja vista, que at6 foi feith
anteriormente uma cobertura para as criangas na saida da escola para fair e
elnbarcal ' onde saba os 6nibus e as vans; entao, ele acreditava que, e at6
conversou com o Romilson naquela tardy e que iriam la na escola a tardy e ngo
conseguiram it mas, que estaria falando com a Secretfria de Educagao para
estar vendo a possibilidade de voltar homo era antes aquele servigo; do mais
agradeceu a todos e que Deus os abengoasse sempre; a seguir, pediu a palavra o
Sr. Alltedo Chiavegato Nets que cumprimentou todos os presented, dizendo
que o Neguita tocou num assunto que era a questao do Meir Ambiente e que
veio aldo que ele precisava falar aos nobres Pares, que foi ventilado e estava
sends feita uma okra na Candida Bueno e na Avenida Marginal, no balgo da
Maria Fumaga, la embaixo, dizendo que era a interligagao da rede de esgoto do
Mcdonald's na redo da Prefeitura e, na verdade, ele s6 gostaria de esclarecer
aos nobres Paras que nio era bem aquilo, o que estava acontecendo la era uma
interveng5o por parte de um particular, aonde ida interligar as rides de esgoto
da area central do municipio de Jaguariana na Estagao Elevat6ria de Esgoto ao
lada do Bortoletao; o esgoto da regiao central no hole, inclusive da Nova
Jaguari6na, tamb6m cara in natura no rio Jaguars at6 o memento e, des tinham
um emissirio que passava a poucos metros de profundidade daquela rede do
Municipio e, estavam fazendo aquela obra para a Pre6eitura em contrapartida de
um servigo que tinhain que fazer; entao, era uma obra particular e com aquilo o
Municipio teria um ganho ambiental enomle, ou deja, dada um saito no
tratamento daquele esgoto da ordem de um cinco a dez por cento; entao, era
algo muito signiHicativo para o Municipio e ele sabia que fazia dais dias que
estavam em obra trazendo alguns transtomos a alguns municipes, entao, ele
esperava um pouquinho de paci6ncia, porque acreditava que mats um dia
terminariam judo, a Prefeitura tinha dado toda a ]ogistica e o apoio para que o
trinsito desenvolvesse perfeitamente e, assim, coma o pessoal do Departamento
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de Meld Ambiente, principalmente, da area de Saneamento Basics; disse ainda
que ele ficava muito satisfeito em estar contribuindo de uma obra coma aquela
no municipio de Jaguariana, porque sabia da importancia, do benefTcio
ambientalque aquilo ida trazer a Cidade e, tamb6m, ao destino final do esgoto
que seria o rio Jaguarique iriam tirar dele e era alba que ida melhor ainda mais
a qualidade da aqua do Municfpio; entao, era s6 para dizer porque tambdm foi
questionado, procuraram por ele, inclusive da Administragao, dizendo que a
obra era do Mcdonald's e falando, ainda, que o Mcdonald's era deli, ele ngo
tinha nada a ver com o Mcdonald's e que nio era dole, estavam fazendo uma
okra e, que antes fosse, e estava fazendo uma obra e fazia votos que um
estabelecimento coma aquele tivesse bons b'utos no Municipio, era merecedor,
merecia um Municipio ter aquilo e fazia votes que, realmente, fosse muito bem,
!nas n5o era deli, estava colaborando de uma forma significativa para que
aquelas obras acontecessem em prol do Meld Ambiente, era s6 para deixar
clara aos Pares; ele lembrou, ainda, que aquele m6s de novembro era m6s de
aniversfrio do Jaguar e o Jaguar, atrav6s de sua Diretoria, lembrando at6 do
falecido Ley, que deixou a diretoria no meio do seu mandate, enaltecendo o
trabalho que a Diretoria do Jaguar estava fazendo; e que o Clube estava ficando
maravilhoso e que at6 ida propor uma mogao, achava que era no dia vinte e otto
o aniversfrio do Jaguar, vince e otto do onze, foia cinquenta e um anon e,
especialmente, a Diretoria do Clube que vinha fazendo um trabalho
maravilhoso, o Clubs estava impecavel estavam sendo reformadas areas
essenciais para lazer dos associados, o Qnico Clube da Cidade merecia,
realmente, que fosse muito bem; entao, gostaria de parabenizar, de pablico, a
administragao, a nova Diretoria que estava fazendo um trabalho maravilhoso
atingindo nos pequenos detalhes; disse que quando se via que a pessoa estava a
frente preocupada com os detalhes, principalmente, os pequenos para quem
usava o Clubs, no dia a dia, vinha que, realmente, era zell, entao, parabenizou a
todos e parabenizou o Jaguar Tunis Clubs; agradeceu; nio havendo mais
inscritos, o Sr. Presidents comunicou que teria reuni5o de Comiss6es no dia
seguinte, is dezoito horan naquela Casa para tratar dos assuntos que vieram
para a pasta daquela sessio e outros maid que estavam pendentes e, na segunda-
feira, is dezoito horan Audi6ncia Publica sabre a Lei de Orgamento Anual --
LOA e que estavam todos convidados para discutir o Orgamento do pr6ximo
ano, na segunda-keira is dezoito horan na Casa.Terminada a Explicagao
Pessoal, o Sr. Presidente encerrou a Sessao, convocando a pr6xima Sessio
Ordinfria para o dia dezenove de novembro de dais mile dezenove, terra-keira,
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com initio determinado para as dezoito e trinta horas, dando initio, a seguir, a
Tribuna Livre. Nada maid havendo a tratar, lavreia presents ata que lida e
achada conforme, vai devidamente assnp4da.
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