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Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária do terceiro ano da Décima Sexta
Legislatura da Câmara Municipal de Jaguariúna, realizada aos dezenove de
novembro de dois mil e dezanove, às dezoito horas e trinta minutos, na Sala das
Sessões "Vereador Reynaldo Chiavegato", da Câmara Municipal, localizada no
Edifício Municipal Dr. Sebastião Pães de Almeida, desta cidade. Presidente Sr
Walter Luís Tozzi de Camargo. Vice-Presidente Sra. Cássia Murer Montagner.
Secretários Srs. Afonso Lopes da Sirva e Cristiano José Cecon. Primeiramente,
foi feita a Leitura de Texto Bíblico, conforme Resolução n.' 80, de 21 de
Fevereiro de 1997, sendo que o Sr. Presidente convidou o Vereador José Muniz
para proferir o seguinte texto: Carta aos Tessalonicenses -- Capítulo 3,
versículos 16 ao 18: "Que o Senhor da paz vos conceda a paz em todo o tempo
e de todos os modos. Que o Senhor estala com todos vós. Esta saudação é de
minha mão, Paulo. Este é o sinal que distingue todas as minhas cartas: é assim
que escl-evo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós
A seguir, o Sr. Presidente determinou a feitura da chamada, onde foi anotada a
presença dos seguintes Srs. Vereadores: Afonso Lopes da Salva, Alfredo
Chiavegato Neto, Angelo Roberto Torres, Cássia Murer Montagner, Cristiano
rosé Cecon, David Hilário Neto, Inalda Lúcio de Barcos Santana, José Mtmiz,
Luiz Cardos de Campos, Romilson Nascimento Silvo, Tais Camellini Estevas e
Walter Luís Tozzi de Camargo. Ainda estavam ausentes na Sessão os Srs.
Rodrigo da Salva Branco e Tais Camellini Estevas. Constatando número
regimental, o Sr. Presidente, proferindo as seguintes palavras: "Sob a proteção
de Deus iniciamos os nossos trabalhos", declarou aberta a Sessão, dando início
ao Expediente: Primeiramente, foi colocada em votação a Ata da Sessão
Ordinária anterior, a qualfoi aprovada por unanimidade de votos pelo Plenário,
e assinada pela Mesa. A seguir, o Sr. Presidente deu início à leitura da Matéria
Constante do Expediente: pela ordem, o Sr. Ângelo Roberto Torres pediu a
palavra apresentando requerimento verbal, baseado no Art. 213, 111 do
Regimento Intej'no solicitando que fosse dispensada a leitul'a da matéria oriunda
do Executivo Municipal, dos Projetos, dos Requerimentos, das Indicações e das
Moções dos Senhores Vel'eadores, e da conespondência de diversos, lendo-se
apenas as ementas, como constavam na pauta; em discussão e votação, foi o
]nesmo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, do Senhor Prefeito foram
lidas as ementas dos seguintes ofícios: l. Ofício DER n' 0154/2019
encaminhando a Casa a Estimativa de Impacto Orçamentário -- Financeiro para
ser anexado ao Projeto de Lei Complementar n' 019/2019, que altera a Lei
Comp[ementar Municipal n' 11]/2006. que dispõe sobre a criação de entidade
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autárquica municipal denominada Serviço de Agua e Esgoto SAE, e dá outras
providências; 2. Ofício DER n' 0155/2019 encaminhando a Casa Prometo de Lei
que dispõe sobre denominação do Centro de Treinamento de Ténis Gustavo
Kuerten Guia; 3. Ofício DER n' 0156/2019 encaminhando a Casa Pr(feto de
Lei que dispõe sobre autorização ao Executivo para celebrar termos diversos
com a Federação Paulista de Futebol visando sediar a Copa São Paulo de
Futebol Júnior 2020, e dá outras providências; 4. Ofício DER n' 0158/2019
encaminhando a Casa Projeto de Lei que altera, conforme especifica a Lei
Municipal n' 2.425/2017 que dispõe sobre o parcelamento de débitos de
tributos e/ou de preços públicos na forma que especifica; 5. Ofício DER n'
0159/2019 encaminhando a Casa Prometo de Lei Complementar, que altera
confortne especifica a Lei Complementar Municipal n' 336/2019, que institui
no âmbito do Município de Jaguariúna o Programa Especial de Recuperação
Fiscal REFIS MUNICIPAL, e dá outras providências; 6. Ofício DER n'
0160/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei Cojnplementar, que altera
conforme especifica a Lei Complementar Municipal n' 290/2017, que institui
no âmbito do Município de Jaguariúna o Programa Especial de Recuperação
Fiscal REFIS MUNICIPAL, e dá outras providências; 7. Ofício DER n'
0161/2019 encaminhando a Casa Prdeto de Lei Complementar, que altera
conforme especifica a Lei Complementar Municipal n' 316/2018, que institui
no âmbito do Mumicípio de Jaguariúna o Programa Especial de Recuperação
Fiscal REFIS MUNICIPAL, e dá outras providências; 8. Ofício DER n'
0162/2019 encaminhando a Casa Prqeto de Lei que disciplina a execução de
transporte de escolares e dá outras providências; 9. Ofício DER n' 0163/2019
encaminhando a Casa Prometo de Lei que disciplina a execução dos serviços de
transporte co]etivo empresarial do Município de Jaguariúna e congêneres,
depois de lidos, foram os projetos encaminhados para as Comissões
Permanentes, para parecer; lO. O$cio SEGOV n' 0915/2019 acusando o
recebimento das Indicações n's. 203, 204, 205, 214 e 215/2019 do Sr. Afonso
Lopes da Salva; 210, 211 e 212/2019 do Sr. Ângulo Roberto Torres; 213/2019
da Sra. Cássia Murer Montagner; 207/2019 do Sr. David Hiiário Neto; 202 e
216/2019 da Sra. Inalda Lúcio de Barras Santana; 208 e 209/2019 do Sr. José
Muniz e 206/2019 do Sr. Roinilson Nascimento Salva; ll. Ofício SEGOV n'
0916/2019 acusando o recebimento do Requerimento n' ]81/2019 do Sr
Romilson Nascijnento Salva solicitando informações se existe alguma
justificativa para os incidentes com a população que veja acontecendo durante a
obra de pavimentação asfáltica na estrada JGR, de acesso ao Bairro Bom
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Jardim e Outros, entre outra questão; 12. Ofício SEGOV n' 0917/2019
acusando o recebimento do Requerimento n' 182/2019 do Sr. David Hilário
Neto solicitando informações sobre a previsão para que sejam instalados os
cabeamentos necessários na UBS Cruzeiro do Sul. para que o aparelho de
eletrocardiograma possa começar a funcionar e informar quantos desses
aparelhos estão disponíveis na rede de saúde pública do município; 13. Ofício
SEGOV n' 0918/2019 acusando o recebimento do Requerimento n' 183/2019
do Sr. David Hilário Neto solicitando cópia das notas fiscais da COAPH
Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré & Hospitalar. bem como.
relatórios descritivos dos profissionais, horas trabalhadas e valores mensais
referentes ao trabalho prestado para a ASAMAS e a Prefeitura Municipal de
Jaguariúna; 14. Ofício SEGOV n' 0919/2019 acusando o recebimento do
Requerimento n' 184/2019 do Sr. David Hilário Neto solicitando informações
sobre a previsão para que os consultórios dentários da UBS Cruzeiro do Sul
comecem os atendimentos à população e qual o motivo de até o momento não
estarem funcionando; 15. Ofício SEGOV n' 0920/2019 acusando o recebimento

do Requerimento n' 185/2019 do Sr. José Muniz solicitando informações do
porquê ainda não foi feita a cobertura da quadra da Escola Prefeito Francisco
Xavier Santiago, no bairro de Guedes; 16. OHcio SEGOV n' 0921/2019
acusando o recebimento do Requerimento n' 186/2019 do Sr. David Hilário
Neto solicitando informações para onde foram aplicados os três milhões de
reais destinados à ampliação de próprios municipais, provisionados para o
saneamento na lei n' 2.550. de 09 de novembro de 2018; 17. OHcio SEGOV n'
0922/2019 acusando o recebimento do Requerimento n' 193/2019 da Sra
Inalda Lúcio de Barros Santana solicitando informações sobre o atendimento da
Indicação n' 176/2019, de sua autoria, para que sejam instalados aparelhos de
exercícios físicos no Parque dos Lagos. O Sr. Presidente registrou a presença da
Sra. Tais Camellini Esteves. A seguir, dos Senhores Vereadores foram lidas as
ementas das seguintes proposituras: Projetos: 1. De Lei do Sr. Romilson
Nascimento Silva que institui a Semana do Progratna Educacional de
Prevenção às Drogas e à Violência" no Município de Jaguariúna, e dá outras
providências; 2. De Lei do Sr. Romilson Nascimento Salva que dispõe sobre
assistência .jurídica integral e gratuita a todos os Guardas/Policiais Municipais,
no exercício de suas funções ou em razão delas, que se envolvem, ou seja,
aplicados em casos que demandam tutela jurídica, seja judicial ou extrajudicial
no Município de Jaguariúna, e dá outras providências; 3. De Decreto
Legislativo do Sr. Alfredo Chiavegato Neto que dispõe sobre concessão de
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título de "Cidadão Jaguariunense", ao Sr. Nelson Marquezelli, depois de lidos,
foram os mesmos encaminhados para as Comissões Pemianentes, para parecer;
Requerimentos: 1. Do Sr. Ângelo Roberto Torres -- Neguita Torres solicitando
ao Executivo Municipal informações sobre o número de inscritos para moradia
popular e quando será feito novas inscrições para casa popular; 2. Do Sr.
Àngelo Roberto Torres Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal
infortnações sobre o Requerimento n' 077/2019, de sua autoria, para
implantação de bilhete único de transporte no Sistejna Cartão Cidadão; 3. Da
Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal informações
que tratam do uso e reparos de equipamentos no Parque Santa Mana, onde
ficam sediados circos que visitam a cidade, entre outras questões; 4. Do Sr
Ãngelo Roberto Torres Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal
informar o porquê foi mudado o embarque e desembarque dos alunos nas vans
e õnibus na E.M. Cel. Amâncio Bueno, ente'e outt'a questão; 5. Do Sr. Angelo
Roberto Torres Neguita Torres solicitando ao Executivo Mtmiçipal informar
se existe a possibilidade de implantar, nas linhas municipais, o micro ânibus; 6
Da Sra. Inalda Lúcio de Berros Santana Inalda Cabeleireira solicitando à
Companhia de Gás de São Paulo COMGÀS informações se o asfalto que está
sendo quebrado para passagem da tubulação de gás está sendo refeito dentro
dos padrões de qualidade e segurança já existentes no município (com cópia
para o Executivo Municipal); 7. Da SI'a. Inalda Lúcio de Barras Santana
Inalda Cabeleireira solicitando ao Executivo Municipal informar porque até o
momento não foi atendida e respondida a Indicação n' 173/2019, para que seja
instalada lombada em frente à Igreja Assembleia de Deus Belém, na Avenida
Cruzeiro do Sul, no Br. Cruzeiro do Sul; 8. Do Sr. Romilson Salva PV
solicitando ao Executivo Municipal infonnações sobre o não cumprimento da
lei n' 2.642 pelo Executivo Municipal, que dispõe sobre a afixação do disposto
no artigo 4' da Lei Federal n' 13.640, de 26 de junho de 2017, que dispõe subi'e
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da
administração pública (Código de Defesa do Usuário do Serviço Público) nos
estabelecimentos públicos no âmbito do município de Jaguariúna, e dá outras
providências; 9. Do Sr. Romilson Salva -- PV solicitando ao Executivo
M.unicípal informações sobre o Requerimento n' 179/2019, solicitando quando
será cumprido o compromisso de valorização salarial feito pelo senhor Prefeito
com a Guarda/Polícia Municipal de Jaguariúna. Indicações: 1. Da Sra. Cássia
Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal realização de
intervenções na Praça Umbelina Bueno visando promover melhorias na
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mobilidade urbana, através da instalação de corrimãos nas escadas do local; 2
Do Sr. Afonso Lopes da Salva Salva solicitando ao Executivo Mtmicipal
realizar um estudo para modificar a via de acesso na entrada do bairro Reserva
da Barra, criando duas vias de acesso ao bairro, uma para entrada e outra para
saída dos veículos; 3. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Salva solicitando ao
Executivo Municipal o conserto das telhas do ponto de õnibus da Av. Antonio
Pinto Catão, de frente com o ltaú, sentido baia'o João Amo Nassifl 4. Do Sr
Angelo Roberto Torres Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal
que ao denominar nomes de ruas e/ou logradouros públicos, sda lembrado do
nome do Sr. José Antonio Morette; 5. Do Sr. Romilson Salva PV solicitando
ao Executivo Municipal para que faça a devida notificação de ciência a todos os
proprietários de imobiliárias no âlbbito do município de Jaguariúna sobre e Lei
n' 2.623 (que dispõe sobre a obrigatoriedade das Imobiliárias de Jaguariúna
abl'irem os imóveis desocupados que estão sob sua administração para vistoria
conta'a Dengue, Zyka, Chikungunya e Febre Amarela, e dá outras providências)
Moções: 1. Do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de congratulações e louvor ao
Jaguar Tênis Clube pelo seu 51' Aniversário a ser comemorado no dia 25 de
novembro do corrente; 2. Da Sra. Cássia Murer Montagner de apoio ao
Movimento Mundial Novembro Azul e à iniciativa do município de Jaguariúna
na realização de atividades na área da Saúde que, durante este mês de
novembro, reforçam e importância da prevenção e do diagnóstico precoce do
câncer de próstata; 3. Do Sr. Afonso Lopes da Salva - Salva de congratulações e
louvor ao Dia da Consciência Negra, comemorado anualmente em 20 de
novembro; 4. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de pesar pelo passamento
do Sr. Professor Maurício Guilherme da Silva, ocorrido no dia 13 de novembro
do corrente, aos 42 anos de idade. O Sr. Presidente registrou a presença do Sr
Rodrigo da Sirva Blanco. A seguir, o Sr. Presidente colocou eln votação as
seguintes Proposituras, comunicando que se houvesse desejo de discussão,
deveriam proceder de acordo com o Art.154, alínea única, do R.l., alterado
pelas Resoluções n's 63 e 91: pela ordem, o Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo
apresentou requerimento verbal, baseado no Art. 243, 1, e $ 3'do Regimento
Interno, solicitando que a votação das proposituras acontecesse pelo processo
simbólico, onde os que estivessem de acordo permaneceriam sentados, e os
contrários se levantariam, visto o acúmulo de proposituras; em discussão e
votação o requerimento verbal, foi o ]nesmo aprovado por unanimidade de
votos; a seguir, o Sr. Presidente colocou ejn votação as proposituras, pelo
processo simbólico, conforme preceituava o $ 1' do Artigo 243, comunicando
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que os Vereadores que fossem favoráveis perinanecessein sentados, e os que
fossem contrários ficassem em pé: 1. Requerimento do Sr. Angelo Roberto
]'erres Neguita ToiTes solicitando ao Executivo Municipal informações sobre
o número de inscritos para iboradia popular e quando será feito novas
inscrições para casa popular, eln votação foi o mesmo aprovado por
tmanimidade de votos; 2. Requerimento do Sr. Angelo Roberto Toi'res
Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o
Requerimento n' 077/2019, de sua autoria, para implantação de bilhete único de
transporte no Sístejna Cartão Cidadão, ejn votação foi o mesjno aprovado por
unanimidade de votos; 3. Requerimento da Sra. Cássia Murer Montagner
solicitando ao Executivo Municipal infonnações que tratam do uso e reparos de
equipamentos no Parque Santa Mana, onde ficam sediados circos que visitam a
cidade, entre outras questões, em votação foi o mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 4. Requerimento do Sr. Angelo Roberto Torres
Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal informar o porquê foi
mudado o embarque e desembarque dos alunos nas vans e ânibus na E.M. Cel
Amâncio Bueno, entre outra questão, em votação foi o mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 5. Requerimento do Sr. Angelo Roberto Torres
Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal informar se existe a
possibilidade de implantar, nas linhas municipais, o Jnicro ânibus, em votação
foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 6. Requerimento da Sra.
Inalda Lúcio de Barrou Santana Inalda Cabeleireira solicitando à Companhia
de Gás de Sào Paulo COMGÀS infomlações se o asfalto que está sendo
quebrado para passagem da tubulação de gás está sendo refeito dentro dos
padrões de qualidade e segurança já existentes no município (com cópia para o
Executivo Mtmicipa]) , em votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de
votos; 7. Requerimento da Sra. Inalda Lúcio de Barrou Santana Inalda
Cabeleireira solicitando ao Executivo Municipal infonnar porque até o
momento não foi atendida e respondida a Indicação n' 173/2019, para que seja
instalada lombada eln frente à lgrda Assembleia de Deus Belém, na Avenida
Cruzeiro do Sul, no Br. Cruzeiro do Sul, em votação foi o mesmo aprovado por
tmanimidade de votos; 8. Requerimento do Sr. Romilson Silva PV solicitando
ao Executivo Municipal informações sobre o não cumprimento da lei n' 2.642
pelo Executivo Municipal, que dispõe sobre a afixação do disposto no artigo 4'
da Lei Federal n' 13.640, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da
administração pública (Código de Defesa do Usuário do Serviço Público) nos
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estabelecimentos públicos no âmbito do município de Jaguariúna, e dá outras
pl'evidências, em votação foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 9
Requerimento do Sr. Romilson Silva PV solicitando ao Executivo Municipal
informações sobre o Requerimento n' 179/2019, solicitando quando será
cumprido o compromisso de valorização salarial feito pelo senhor Prefeito com
a Guarda/Polícia Municipal de Jaguariúna, eln votação foi o mesmo aprovado
por unanimidade de votos; 10. Moção do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de
congratulações e louvor ao Jaguar Tênis Clube pelo seu 51' Aniversário a ser
comemorado no dia 25 de novembro do corrente, em votação foi a mesma
aprovada por unanimidade de votos; 11. Moção da Sra. Cássia Murer
Montagner de apoio ao Movimento Mundial Novembro Azul e à iniciativa do
município de Jaguariúna na realização de atividades na área da Saúde que,
durante este mês de novembro, reforçam e importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer de próstata, em votação foi a mesma aprovada
por tmanimidade de votos; 12. Moção do Sr. Afonso Lopes da Salva - Sirva de
congratulações e louvor ao Día da Consciência Negra, comemorado anualmente
em 20 de novembro, em votação foi a mesma aprovada por unanimidade de
votos; 13. Moção do Sr. Walter Luas Tozzi de Camarão de pesar pelo
passatnento do Sr. Professor Maurício Guilherme da Silva, ocorrido no dia 13
de novembro do comente, aos 42 anos de idade, em votação foi a mesma
apl'ovada por unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente deixou livre a
palavra aos senhores Vereadores, que quisessem fazer uso, por sete minutos e
vinte segundos, seguindo ordem de inscrição em livro, sem apartes confonne $
3' do Art. 154 do R.l., versando sobre Temas Livres: pela ordem, fez uso da
palavra o senhor Ângelo Roberto Torres, que cumprimentou a todos dizendo
que ele gostaria de agradecer a aprovação dos requerimentos dele e anais uma
vez reforçar o pedido dele da implantação do tnicro õnibus para passarem nos
bairros mais distantes para favorecer a população; disse que estava esperando,
através da Secretaria de Mobilidade Urbana, que a Empresa Metrópolis
fomecesse para eles a demanda, a lista de passageiros daqueles bairros mais
distantes para eles estarem podendo fazer a implantação; ele sugel'iu também
uma indicação para que pudesse junto com aquele projeto implantar o prometo

do bilhete único porque aquilo favorecia muito também a população; aquele era
um prometo que já vinha há vários anos debatendo e conversando sobre a
possibilidade de estar colocando no cartão cidadão um chip, a pessoa carregava
o cartão cidadão e daquela forma favorecia os moradores e também facilitaria o
controle junto à Empresa, uma vez que no sistejna que tinha atualmente, muitas
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pessoas que vinham de Campinas ou de outras regiões tomavam os ânibus e
acabavam usando o desconto da cidade nas passagens locais, então
implantando, sendo pelo cartão ele acreditava que já favoreceria, acabava
gerando até uma economia para o transporte urbano, então, reforçando mais
uma vez, assim que chegasse eles estariam conversando para ver se
conseguiriam implantar os micro ânibus, porque os bairros i-Dais distantes, os
passageiros, acabava favorecendo mais a população com mais horários e a
demanda e o custo também não chegava a ser cem por cento igual a de um
veículo grande, mas acabava diminuindo um pouco o custo e daquela forma
favoreceria o meio de dar condições melhores do transporte aos munícipes;
falou que ele fez um requerimento, também, sobre a moradia popular, por
muitas pessoas estarem procurando por ele, porque lá atrás, no início do
mandato dele de dois anil e dezesseis, ele esteve junto com o P]'efeito em um
prometo de moradia popular na Região Metropolitana da grande São Paulo e era
um prometo muito bom, muito interessante, mas devido àquela parada do
M.unha Casa Minha Vida", o projeto ficou parado e eles precisavam reforçar a

cidade para terem mais ou menos a lista que tinha na demanda de moradia
popular, uma vez que estavam tentando junto ao Govemo do Estado de São
Paulo para as moradia populares através do CDHU, do "Casa Paulista", que
havia mudado o nome, aquela era a meta dele para aquele momento, mas ele
acreditava que o Governo Federal, "Minha Casa Minha Vida", ele não iria tão
cedo liberar aquela faixa um, então, tinham de estar seguindo a demanda, mas
era claro, sempre se preocuparem, ele sabia que muitas pessoas estavam
preocupados com a questão da água mas, valia ressaltar que eles estavam
batalhando e lutando para aquele prometo aumentar para a cidade; agradeceu a
todos; a seguir, faria uso da palavra a senhora Cássia Murer Montagner que a
passou; fez uso da palavra o senhor Cristiano José Cecon que, depois de
cumprimentar a todos, disse que ele vindo para a Casa e deram a ele, ele não
sabia nem se era verdade, mas ele ficou sabendo que a CPFL tinha ganhado um
prêmio, naquela semana, de qualidade, e ele não sabia prémio de que
benfeitoria ela tinha feito, se era acabar com a vida do povo, com contas
exorbitantes que ninguétn entendia, ninguém conseguia decifrar, e as pessoas
deveriam falar que ele, aquele cara, só batia naquela tecla, mas ele achava que
eles tinham de pegar um problema e tentar resolver, não adiantava ir lá, as
pessoas quererem usar aquilo para querer fazer um marketing, no outro dia
esquecer e deixar a população de lado, a população só não, a própria família;
disse que conseguiram aquela autuação milionária que a CPFL teve, caiu
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denúncias no PROCON e para que o PROCON fizesse, novamente, outl'a
autuação daquela passando de um milhão de reais, necessitava que todas as
dúvidas da população fossem ]egistradas no PROCON para que tivesse um
número grande para que o PROCON procedesse a autuação da CPFL;
comentou que ele não entendeu aquele prémio, mas naquele dia parecia que
tinha chegado algumas respostas da CPFL e ele iria tentar procurar algum
cientista da NASA para tentar entender qual era a resposta da CPFL, porque,
provavelmente, iriam precisar de um, de um Einstein para tentar decifrar
porque que eles chegavam naquele preço exorbitante; agradeceu e deu parabéns
ao professor Marcos, que representava a ETEC de Mogi Guaçu, que com as
propagandas que dize!'ain pela intemet, conseguiram para o curso de Técnico
em Administração, que seria no Amâncio Bueno, a ETEC de Mogí Guaçu teria
no próximo ano uma sala de Técnico em Administração e tiveram quatro
candidatos por vaga e ele disse que foi excelente, porque ele tinha medo de não
ter quorum e precisaria levar pessoas de outras cidades e não adiantavam
ficarem exigindo das empresas que contratassem pessoas de Jaguariúna se eles
não dessem formas para as pessoas mais carentes se qualiílcarem, e o mais rico
poderia pagar um curso, o mais carente era tudo mais difícil; a seguir, fez uso
da palavra o senhor David Hilário Neto que, depois de cumprimentar a todos,
disse que ele gostaria de tocar em três assuntos, começando pelo dia anterior,
que teve, naquela Casa, reunião do Orçamento, e ele até iria compartilhar com
os nobres Colegas que não estiveram lá, a população que os estava vendo em
casa e a população presente; falou que uma coisa que o assustou bastante foi o
recurso da Obras; a Obras no Município, no ano atual, estava completando
quarenta milhões de gastos, e ele perguntava, onde? Até o lixo foi cortado, de
poder tirar o entulho da população das ruas, e todos estavam vendo que a
cidade estava se ampliando cada vez mais e estavam falando de um Orçamento
de quarenta milhões de reais, aquela mesma Secretaria que teve todo aquele
escândalo do CONSAB, onde foi Secretário preso entre outras coisas e aquilo o
assustava muito e ele achava que aquela Casa tinha de investigar, ele estava
falando de irem mais aftlndo naquela questão, eles estavam falando de quarenta
milhões que era muita coisa para uma Secretaria que não estava fazendo
absolutamente nada; disse que uma coisa que o assustou muito, ele perguntou
no dia anterior para a Secretária, de qual seria o investimento com próprio na
cidade e ela falou em tomo de quatro milhões, e eles estavaib falando que a
Receita do Município para o próximo ano era de quatrocentos e setenta milhões
de reais aproximadamente, quatro milhões de investimentos, eles estavam
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falando de menos de um por cento em investimentos com recursos próprios,
mais de noventa e nove por cento do recurso indo para Pessoal e indo para a
manutenção; ele achava que a cidade estava sendo mal administrada, porque
estavam batendo na tecla da questão de cargo em comissão, que tinha de ser
conversado, estavam falando naquela tecla, diariamente, e, infelizmente, não
era feito absolutamente nada, até os compromissos que a direção tinha com
aquela Casa, que eram de alguns cargos de direção e não foi cumprido e eles
estavam lá só assistindo o que estava acontecendo; falou que ele viu uin vídeo
no final de sejnana passado de que a obra da estrada do Japonês tinha sido
paralisada e ele não acreditou no vídeo que ele viu e, naquele dia, ele pegou o
carro dele e foi dar uma volta por lá e, realmente, tinha uma pessoa
trabalhando, ele foi cobrar o empreiteiro e não conseguiu contato e a
informação que ele teve era que deviam mais de ujb milhão de reais para ele, e
perguntou se não era recurso Federal, Estadual, ele sabia que municipal não era
e que estavam devendo para o empreiteiro, a obra parou e ele não sabia o que
estavam)l esperando e ele também não conseguia entender onde estava aquele
dinheiro porque se foi recurso de fora, aquele dinheiro tinha de estar na
Administração; comentou com o Cristiano, como ele havia falado da CPFL,
eles mandaram uma resposta para ele em inglês que não dava para entender
nada dos cálculos, e que ele ainda teve uma resposta, mas ele, do Hospital
estava esperando e nem aquilo ele teve, e ele estava batendo na tecla do
Hospital, já fazia quase um ano e a Presidente do Hospital fugia de lá, caldo o
diabo fugia da cruz, não se via a Presidente do Hospital, naquela Casa, e ele
queria que ela viesse ali, conversar cojn ele, explicar algtms números que não
estavam batendo, eles estavam falando de sessenta milhões de reais, que estava
sendo mandado para o Hospital e quando ele bateu que não tinha
Superintendente Administrativo, contrataram na semana seguinte, fazia quase
um mês que ele foi demitido e aquela Casa não teve esclarecimento nenhum;
perguntou quetm estava administrando o Hospital? Sabiam que a formação da
Presidente era em Direito, não era em Adjninistração; sabiatn que o
Superintendente Técnico era médico, não era administração, então, estavam
falando de uma Pasta de sessenta milhões de reais, onde ninguém sabia
esclarecer onde estava indo aquele dinheiro, e se chamava a atenção dela lá, ela
achava ruim e falava que iria abrir um processo contra eles; ele não tinha medo
de processo, ele não tinha medo de apontar onde tinham as f'alhas e se ele
estivesse errado, que fossem lá provassetn para ele o contrário, caso contrário
ele iria continuar falando, iria continuar cobrando e estava com indícios de que
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ele via coisa errada; outro caminho que ele via, naquela Casa, era eles
começarem a chamar o Conselho de Administração do Hospital, e para quetn
não sabia o Hospital era uma Organização Social, onde existia uln Conselho
responsávelpor aquele dinheiro, já que a Presidente e as outras pessoas não iam
lá para esclarecer, eles iriam começar a chamar o Conselho, tinham um
Presidente e diversos membros e aquilo tinha de ser explicado, e uma outra
curiosidade era que tinha sido feito uj-na Comissão para avaliar os gastos do
Hospital pela Prefeitura e, nos últimos dois, três meses, aquela Comissão tinha
sido mudada duas vezes e ele também não conseguiu entender porque mudou
totalmente a formação da Comissão e ele achava que quando os fiscais
começavam a aprender a realmente ler os mapas do Hospital, eles pegavam e
remanejavam, porque já passava a não ser mais interessante para a
Administração, então, eram ates como aquele que ele considerava inadmissível;
disse que ele já cobrou a Presidente divei'sas vezes para leva-la lá luas,
infelizmente, ele não estava vendo absolutamente nada, então, ele cobrava
formalmente, a Comissão de Saúde para chamarem o Hospital pra esclarecer,
porque se a CPFL, atualmente, não conseguia mandar uma carta nem que fosse
em inglês para aquela Casa, e o Hospital que era responsabilidade deles de
ad[ninistrar e eles não os chamavam lá, ele estava vendo ]nuita conveniência
naquilo tudo e aquilo estava o deixando cada vez mais irritado, porque ele
estava vendo dinheiro indo pelo ralo e se ele estivesse errado era para irem lá,
naquela tribuna, e o corrigissem, mas caso contrário, ele iria continuar cobrando
sim e queria ver respostas; falou de nota flscalde médico recebendo setenta mil
reais por mês e eles escutaram ]nuito que não estava indo trabalhar, e depois da
reivindicação, a Cooperativa colocou cartão ponto lá e era interessante; o
aparelho que o nobre Colega cobrou que não est8va funcionando, estava parado
e há quantos meses estava parado? E fizeram uma inauguração que parecia que
estava inaugurando uma ala nova no Hospital, era um aparelho que estava
parado há meses, era aquele o descaso da Associação Santa Mana de Saúde,
que já foi referência e, anualmente, aos olhos dele não era mais, então, lá Ficava
o desafio dele para a Presidente do Hospital, porque se ele estivesse falando
besteira e ela f'asse lá, ele era humilde em pedir desculpas, caso contrário, aos
olhos dele tinha muita coisa errada lá dentro; agradeceu e de novo desejou uma
boa noite a todos; em seguida, fez uso da palavra a senhor'a Inalda Lúcio de
Berros Santana que cumprimentou a todos falando sobre o requerimento que
ela fez lá sobre o São Paulo COMGAS, e que eles quebravam e só; disse que a
Pinto Carão estava lãzinha que dava até gosto de passar, então, ela fez aquele
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requerimento pedindo para a empresa que Htzesse um serviço com acabamento
de qualidade; pediu aos nobres Pares para que ficassem observando aquilo,
porque um serviço daquele, de repente, vinha a COMGÂS, fazendo aqueles
enormes buracos e ela estava passando lá e estava vendo que o acabamento não
estava de acordo, então, que eles precisavam fazer um acabamento de
qualidade; agradeceu a todos; a seguir, fez uso da palavra o senhor José Muniz
que, depois de cujnprimentar os presentes, disse que, naquela noite, ele já iria
comentar sobre aquele assunto também, porque dava até dó, eles passavam na
Avenida lá e o asfalto estava zerado e, infelizmente, não iria ficar da bonda
como estava; disse que estava falando com o Fred, infelizmente, e ele também
já iria cobrar lá para poderem estar dando uma ülscalizada lá, no mínimo
estarem fazendo um acabamento lá e, logicamente, não iria ficar da forma colmo
pegaram mas, que atendessem lá a população para não ficar com os caroços que
estavam ficando lá; comentou que iria pegar o gancho do Vereador David,
também, e falar do Hospital que, no dia anterior, teve a inauguração lá, ele
ficou feliz por um lado e triste por outro, porque já era para aquilo estar
funcionando há quase um ano atrás, mas estava parado lá, infelizmente, e tinha
ainda o eletro-encefalograma, também, lá para ser inaugurado, que também
estava há quase um ano lá, e ele esperava que a Presidente desse uma resposta o
mais rápido possível e colocasse para filncionar para a população que estava
fazendo o exame fora, soü'ando e os aparelhos lá todos parados e aquilo não
poderia estar acontecendo; a respeito da reunião do dia anterior, disse que ele
também ficou preocupado e, inclusive, naquela sej-nana, ele iria lá falar com o
Josino, infelizmente, Mobilidade Urbana, no ano corrente quase oito milhões e
não conseguiu pintar uma faixa, não conseguiu colocar uma rua na contra mão,
não conseguiu atender o pedido da José Alves Guedes, para deixar a contra mão
e no próximo ano o Orçamento lá baixou e ele já estava preocupado, como iria
ficar o trânsito na cidade, perguntou, então, ele iria procurar o Josino, que
estava em frente à Pasta e falaram, no día anterior, que ele concordou, que
aquele Orçamento para o próximo ano e, infelizmente, a Escola do Irineu estava
na ]nesma ainda, ficou de entregar em junho e até aquele momento nada;
Florianópolis, José Alvas Guedes, estavam batendo há quanto tempo também,
não tinham placas e, infelizmente, as ruas estavam com os "PARES" todos
apagados, lombadas e não tinha tinta; o Orçajnento baixando para o ano que
vinha, então como iria ficar? Eles iriam ficar cobrando lá, batendo e iam ficar
falando que não tinha dinheiro para comprar tinta, para nada, então, naquele
momento, era a hora, eles iriam estar lá votando o Orçamento para dois mil e
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vinte e tinham de ver colmo estava aquela pasta para depois não falarem que não
tinha dinheiro, senão como iria ficar? As ]'uas não tinhajn sinalização nenhuma,
estavam batendo lá há quantos anos, e não tinha sinalização, ficava todo mundo
perdido, até eles que moravam no bairro não conseguiam achar as ruas lá e
ficava difícil, daí chegava um Orçamento lá menor do que ele já estava
trabalhando, não conseguiu fechar o ano e iria chegar menor ainda para o ano
que vinha, então, aquilo era preocupante, o trânsito estava preocupante, um
movimento tremendo, principaljnente, na hora de pico e eles viam que nada
estava sendo feito lá e as providências não estavam sendo tomadas; disse que
por aquele momento era só; em seguida, fariam uso da palavra os senhores Luiz
Carlos de Campos, Rodrigo da Sirva Branco, Romilson Nascimento Salva e
Tais Catnellini Estevas, que a passaram; fez uso da palavra o senhor Afonso
Lopes da Salva que, cumprimentou a todos, dizendo que como todo mundo
sabia, no dia seguinte cotnemorarialn e Jaguariúna tinha a felicidade de ter
decretado um dia como feriado, para lembram' uma questão tão importante, que
era a reaflrlnação da história dos negros, a reaHtrinação da sua cultura, a
reafirmação da música, então, tudo aquilo estava embutido dentro da cultura do
Brasil, e que ele fez uma moção e ele agradecia aos nobres colegas de ter
aprovado lá, e então ele fez a leitura da moção, porque achava que aquilo era
importante: "0 Dia da Consciência Negra simboliza a igualdade entre as
pessoas e o combate ao racismo e preconceito, ao reafimlar a história e a
identidade da população negra. Ele explica também a importância do 20 de
novembro, dedicado à reflexão e à luta pela inclusão social, económica e
cultural. A data de 20 de novembro foi dedicada à reflexão sobre a inserção do
negro na sociedade brasileira; foi escolhida por coincidir com o dia da morte de
Zumbe dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou pela
libertação dos negros contra a escravidão. Ein Jaguariúna, ao longo dos anos,
muitas homenagens foram prestadas aos negros, e todos contaram com grande
número de participantes negros e abro descendentes, moradores da cidade e
visitantes que faziam questão de prestigiar tais solenidades. Todos os eventos
tinhajn a intenção única de mostrar que trabalhamos para a diversidade,
independente de raça, gênero, crença ou cor. Para relembrar algumas dessas
hotnenagens, lembremos das missas celebradas pelo Padre Maciel, na Matriz
Centenária; as exposições de artistas plásticos; as homenagens aos profissionais
negros e os concursos Miss e Mister Pérola Negra. Esta Casa de Leis jamais
poderia deixar de render homenagens aos negros, portanto, diante do exposto,
apresento à Mesa, dentro das formalidades de praxe e ouvido o Plenário, Moção
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de Congratulações e Louvor ao Dia da Consciência Negra, comemorado
anualmente em 20 de novembro. Havendo aprovação desta Moção, sda a
mesma publicada na Imprensa Oficiale também, afixada no quadro de avisos
desta Casa de Leis, para conhecimento de todos; disse que era aquilo e
agradeceu a todos mais uma vez; a seguir, fez uso da palavra o senhor Alft'edo
Chiavegato Neto que, depois de cumprimentar todos, disse que ele gostaria de,
primeiramente, parabenizar o nobre Vereador Silvo pela lembrança da data a
ser comemorada no dia seguinte, o Dia da Consciência Negra; o parabenizou
pela Moção; parabenizou o nobre Vereador Valdir, ex Vereador Valdir e,
anualmente, Secretário, que foi o idealizador do prometo de lei na época, porque
6oi ele quem propôs o prometo para aquela Casa e, no dia seguinte, eles
comemorarialn aquela data com feriado municipal; parabenízou a todos que
lutavam pelo reconhecimento de todos que representavam a classe abro

descendente; enalteceu o trabalho do Vereador Cecon com aquela questão que
ele, exaustivamente, toda semana levava lá as contas de energia propostas pela
CPFL ao Município, já que eram regidos por aquele empresa; disse que não só
ela, mas ele achava que todas as empresas no país praticavam quase que a
mesma tarifa, o que para ele, ele comungava com a opinião dele que era
exorbitante, fora da realidade brasileira, se pegassem um país onde o salário
mínimo era por volta de ini reais, ter contas e nas pessoas mais humildes não
tinha tanta tecnologia para poder fazer com que a conta baixasse, geralmente,
eram equipamentos que gastavam um pouco mais, todo mtmdo tomava banho
de chuveiro elétrico e aquilo fazia com que as contas representassem um
orçamento, algo colmo ele sempre estava debatendo, algo que era muito alto, era
inadmissível alguém, realmente, pagar algo próximo dos seus trinta, quarenta
por cento do salário mínimo em conta de energia elétrica, não dava para
admitir, então, ele enaltecia o trabalho do Cecon e que, realmente, ele
continuasse baralhando, lutando, aquilo tinha de ser levado em esferas
superiores, e eles tinham uma Comissão, se ele não estava enganado, tinha uma
Comissão da CPFL no Município, dos usuários do sistema, e seria interessante
levar aquele debate junto; tinham membros da Pref'eitura que faziam parte
daquele debate, da Associação Comercial que fazia parte de um Conselho dos
Usuários que participavam de atividades da Companhia e ele não sabia,
realmente, o que debatiajn aquilo; muitos de lá iam para Brasília, naquela
reunião, que ei'a uma reunião nacional, então, aquilo era importante, talvez o
nobre Vereador ter um pouco mais de conhecimento com relação àquilo e as
pessoas que eram da sociedade e que faziam parte daquele Conselho; comentou
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que ele lembrava que o Murilo, o Flávio faziam parte, inclusive, parecia que o
Flávio esteve em Brasília, dias atrás, pago pela Companhia para, realmente,
estar lá os representando, então, tinha de levar aquela voz e tinha de chegar na
ANAEEL, ao Presidente da República, aos Senadores, Deputados mas, eles não
poderiam concordar com uma energia naquele valor, ainda mais em momentos
em que estavam consumindo energia e devido à baixa dos reservatórios, tinham
tarifa amarela, tarifa vermelha, e era algo que surgiu aquilo do nada, falou-se
tanto em falta de energia, de crise hídrica, falta de energia recentemente e ele
não viu investimento nenhum para manter, e a falta de energia nenhulDa para
aquele, se ]nantivesse ainda o fornecimento de energia e tarifou mais ainda o
usuário e tanto que tarifou mais e pediu para a população economizam' tanto, que
economizou tanto, que pediram para gastar mais um pouquinho porque estava
dando prduízo para as empresas e ele não sabia se eles se lembravam daquilo
em questão de ujn ou dois anos atrás, então, era um absurdo eles estaretn sendo
sub julgados daquela fom)a pela empresa e eram todas daquela fol'lna, não era
só a CPFL, mas a CPFL detinha toda a Região, mas eram todas as empresas
que praticavam aquilo no País, então, era um absurdo, realmente, não tinha o
mínimo de parâmetro e iam cobrando cada vez mais e ele imaginava se cada
pessoa da classe anais humilde quisesse comprar um ar condicionado, porque
estavam passando um ca]or imenso e e]e achava que se todo mundo ligasse um
ar condicionado, daria um colapso, aquilo já tinha sido estudado porque não
tinham energia para fomecer para todo mundo, daí quando propunham
investimentos na área de energia solar, vinha a empresa ANAEEL e as outi'as
empresas também, prejudicar ainda mais aquelas pessoas que faziaJn
investimentos para diminuir a sua utilização da rede, deixar mais energia para
quem, realmente, necessitava e acabavam penalizando aquelas pessoas por mais
impostos, então, era uma coisa absurda no País, não dava para entender, e eram
coisas vitais para o crescimento do País, energia, combustível, água, aquilo era
o mínimo, então, realmente, ele enaltecia o trabalho do Cecon, e que ele
continuasse daquela forma e se ele pudesse ajudar, que ele contasse com o
apoio dele; falou que estavam para votar um prqeto de lei lá com relação ao
desconto do IPTU na Ordem do Dia e ele gostaria de ressaltar os nobres Pares
de que a proposta enviada pelo Executivo, naquele momento, foi de dez por
cento no desconto da parcela única no IPTU e no ano passado foi quatro, só que
colocaram um parágrafo na legislação, dizendo que as taxas não entravam,
então, ele não sabia que seria interessante conversarem um pouco ou tirar
aquele parágrafo da legislação, porque tinha a lei do ano passado, a proposta foi
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quatro por cento e não tinha aquele parágrafo, e quem pagou à vista tinha
quatro por cento de tudo, do IPTU e das taxas, mas no ano corrente, deu dez
por cento do IPTU, mas retirou qualquer tipo de desconto nas taxas, o que as
taxas, atualmente, representavam quase a metade do que significava o IPTU,
então, ele achava que seria mais justo discutirem, ele sabia que a proposta iria
entrar na Ordem do Dia luas, eles poderiam pensar naquele sentido; disse com
relação a tudo aquilo que o David tinha falado lá, eles não tinham de ter medo
de falar nada daquilo que eles pensavam, eles tinham a imunidade parlamentar
de fa[ar o que e]es bem entendiam ]á, não tinham de ficar preocupados com
qualquer tipo de processo, cabia àquela Casa fazer as indagações, o Poder
Público, através do Poder Público e das suas autarquias ou empresas que
pl'estavam serviços ao Município, tinha uln prazo de acordo com a Lei
Orgânica, de quinze dias, ele não sabia se eram úteis ou corridos para dar
respostas, e se não dessem, disse para o David entrar com uma Ação de
Improbidade Administrativa e fosse para cima, porque a resposta e ele mesmo
tinha falado aquilo há muito tempo, cabia o mínimo a eles, Vereadores, terem a
informação, mas se não quisessem prestar informações por bem, que fosse de
outra forma e ele achava que cabia, realmente, as pessoas prestaren]
informações, era o mínimo que cabia a um Vereador propor (naquele momento,
o senhor Presidente avisou ao orador de que o tempo de f'ala dele havia
terminado); o senhor Alfredo Chiavegato Neto agradeceu e encerrou sua fala; a
seguir, tomou a palavra o Sr. Walter Luís Tozzí de Cainargo, que
primeiramente passou a Presidência dos trabalhos da Mesa Diretora para à Vice
Presidente, senhora Cássia Murer Montagner, para que ele pudesse fazer uso da
palavra e, na tribuna, cumprimentou a todos dizendo que ele queria fazer
algumas menções e começar com uma moção que ele fez pelo falecimento do
professor Maurício Guilherme da Sirva, um jovem de quarenta e dois anos,
Vice Diretor da Escola do Franklin, perdeu a vida por uma doença que lutavam
há muitos anos e não conseguiam vencê-la, que era o câncer; deixou suas
condolências à família, à esposa, ao filho, aos alunos e disse que, quando
perdiatn uln professor era muito doído, aquilo mexia profundamente com toda
comunidade escolar; falou que ele era muito pequeno, mas ele se lembrava do
falecimento do primo dele, o Celso Henrique Tozzi, houve, realmente ,uma
comoção muito grande, o professor tinha uma energia ]nuito forte na sociedade
e lá ele deixava a moção de pesar dele aos familiares, amigos, alunos e colegas
de trabalho do professor Maus-ício; enalteceu a moção apresentada pelo
Vereador Fred dos cinquenta e um anos do Jaguar Tênis Clube e lembrou que
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era o único Clube que tinha uma história forte que começou nos seus
primórdios com um time de futebole, naquele dia, era respeitado como o bem
lembrado pelo nobre Vereador na sessão passada; com uma boa gestão tinha
ganhado mais adeptos e tinha construído uma estrutura melhor; parabenizou ao
Jaguar Tênis Clube por aquele aniversário; falou da Moção da Vereadora
Cássia sobre o "Novembro Azul", dizendo que, infelizmente, no Brasil o
Câncer de Próstata era um dos cânceres que mais matava, principalmente, as
pessoas mais jovens que acabavam não tomando todo o cuidado, as prevenções
necessárias, então, era importante ressaltar aquilo, estavam terminando o mês
do "Novembro Azul" e tinham de, realmente, dar aquela atenção necessária, e
ele estava vendo os trabalhos da Secretas'ia de Saúde naquele sentido e ele
parabenizava lá também a Secretária e sua equipe pela divulgação; mencionou
a moção do Vereador Afonso Lopes da Salva sobre a Consciência Negra,
dizendo que não era do conhecimento dele e acabou de ser que aquele prometo

de lei era de iniciativa do Vereador Valdir Antonio Parisi; pal'abenizou a ele pol'
aquela iniciativa e disse que precisavam ter no dia seguinte, e todos os dias, não
só consciência mas, atitudes, atitudes de respeitarem o outro, independente da
cor da pele; comentou que, recentemente, tinha visto algulbas cenas que o
deixava muito triste, de brasileiro que jogavam futebol no exterior serem
ofendidos e ínlitados como macacos, e o que mais o assustava, a FIFA não
tomava nenhuma providência, no fim quem acabou punido foi o jogador e
alguns países lavavam as mãos para aquilo, e ele achava que o Brasil por mais
dificuldades que encontravam, tinha criado aquele movimento, tinha criado
aquela consciência, para que aquele tipo de violência e agressão não
acontecesse, pol'que eram todos iguais, não mudava a cor da pele, eram todos
filhos do mesmo criador, tinham de respeitar, e que o Dia da Consciência Negra
fosse um dia festivo para lembrar da mejnóría daqueles que, infelizmente,
padeceram pela escravidão, mas que deixaratn uma cultura fantástica para
todos, alimentar, de danças, de roupas, de costumes, de religiões, então,
parabéns, no dia seguinte, pela Consciência Negra; disse que a última
colocação que ele gostaria de fazer era sobre aquele dia, que era dezenove de
novembro, o Dia da Bandeira e lembrou que, quando estavam na escola,
cantavam o Hino da Bandeira, aquele lindo pendão da esperança e que, em
outros países, e ele iria citar corno exemplo os Estados Unidos da América, eles
tinham tanto respeito pela bandeira nacional, que eln cada casa eles colocavam
uma bandeira, às vezes, mais de uma e, realmente, era um respeito ao o que eles
acreditavam, eram brasileiros e tinham dc se orgulhar, por mais dificuldades
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que a Nação passava, por mais problemas que pudessem enfrentar, tinham de
ter orgulho de ser brasileiro, e lelbbrou que no ano de noventa e seis, recém
formado, e]e foi disputar uln toj'neto de ftitebo] lá no Child, com uma equipe de
futebol de Minas Gerais e quanto tocou o Hino Nacional, fora do seu país e via
aquela bandeira subindo, era algo que o emocionava até aquele momento,
então, lembrarem da Bandeira Nacional, era lembrar que eram uma Nação e
tinham de respeitar, sim, ter patriotismo, sim, saber que aquele símbolo
nacionalera o maior símbolo e merecia todo o respeito sempre, dentro e fora do
País, não poderiam misturar as coisas, a Bandeira Nacional não tinha nada a ver
com movimentos políticos, cojn movimentos sociais, ela era o símbolo de uma
Nação, de um povo que sofria, de um povo que lutava e trabalhava muito, e
naquele motnento ele não poderia deixar de mencionar o Dia da Bandeira e
palabenizar o País poi' aquele lindo exemplar, verde, amarelo, azul e branco;
agradeceu a atenção de todos e desejou boa noite novamente. Terminado o
Expediente, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por 15 (quinze) minutos,
conforme determinava o Art. 149, Parágrafo União, do Regimento Interno
Tel-minado o prazo concedido, o Sr. Presidente reabriu a Sessão detemlinando a
feitura da chamada, onde foi anotada a presença dos seguintes Srs. Vereadores
Afonso topes da Salva, Alfredo Chiavegato Neto, Ãngelo Roberto Torres,
Cássia Murer Montagner, Cristiano José Cecon, David Hilário Neto, Inalda
Lúcio de Barrou Santana, José Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da
Salva Branco, Rolnilson Nascimento Silva, Tais Cameliini Esteves e Walter
Luís Tozzi de Camargo. Constatado número regimental, o Sr. Presidente deu
início à Ordem do Dia: Em única Discussão foram apreciados: Processo CM n'
] 59/2019 Veto Parcial oposto ao Prometo de Lei n' 067/2019 do Executivo
Municipal, que dispõe sobre a criação da Feira Notuma de Jaguariúna e
autorização para permissão de uso de áreas de espaços públicos. (Quorum de
deliberação: maioria absoluta: Art .50, $ 1', Xlll, do R.l para rejeição do
veto). Primeiramente, foi feita a leitura do Parecer da Comissão Permanente de
Constituição, Justiça e Redução. Em Discussão e Votação foi o mesmo
rejeitado por sete votos contrários, sendo cinco favoráveis dos Srs. Afonso
Lopes da Salva, Cássia Murer Montagner, Cristiano José Cecon, Inalda Lúcio
de Ban'os Santana e Romilson Nascimento Salva; 2. Projeto de Lei n' 085/2019
do Executivo Municipal que dispõe sobre inclusão de projeto no Plano
Plurianual para o período de 2018 a 2021 (Lei Municipal n' 2.463/2017)
(Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art. 50, $ 1', Vlll, do R.l.)
Primeiramente, üoi feita a leitura do Parecer Conjunto das Comissões

19



Câmara Municioalde Jaeuariúna
Estado de São Paulo⑤

Pennanentes de Constituição, Justiça e Redução, de C)rçamento, Finanças e
Contabilidade, Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo.
Em Discussão e Votação o Projeto foi aprovado por unanimidade de votos; 3
Prometo de Lei n' 086/2019 do Executivo Municipal que dispõe sobre inclusão
nas diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 (Lei Municipal n'
2.515/2018) (Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art .50, $ 1', Vlll, do
R.l.). Primeiramente, foi feita a leitura do Parecer Conjunto das Comissões
Pennanentes de Constituição, Justiça e Redação, de Orçamento, Finanças e
Contabilidade, Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo
Em Discussão e Votação foi o projeto de lei aprovado por unanimidade de
votos; 4. Prometo de Lei n' 087/2019 do Executivo Municipal que dispõe sobre
inclusão de prometo no Orçamento Geraldo Município para o exercício de 2019
(Lei Munícipa[ n' 2.562/20] 8) (Quorum de de]iberação: maioria abso]uta: Art
50, $ 1', Vlll, do R.l.). Prilbeiramente, foi feita a leitura do Parecer Conjunto

das Comissões Pej-manentes de Constituição, Justiça e Redação, de Orçamento,
Finanças e Contabilidade, Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer
e Turismo. Em Discussão e Votação o P]'ojeto, foi o mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 5. Projeto de Lei n' 088/2019 do Executivo Municipal
que dispõe sobre autorização ao Executivo para abertura de crédito especial
(Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art .50, $ 1', Xll, do R.l.).
Primeiramente, foi feita a leitura do Parecer Conjunto das Comissões
Permanentes de Constituição, Justiça e Redação, de Orçamento, Finanças e
Contabilidade, e de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e
Turismo. Em Discussão e Votação o Projeto, foi o mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 6. Prometo de Lei n' 089/2019 do Executivo Municipal
dispõe sobre desconto no IPTU, quando pagos em parcela única (Quorum de
deliberação: maioria absoluta: Art .50, $ 1', 1, do R.l. ). Pela ordem, pediu a
palavra o Sr. Alfa'edo Chiavegato Neto apresentando Requerimento, com
fundamento no art. 230, combinado com o art. 244 e seus parágrafos do
Regimento Intemo, para que o Projeto de Lei n' 089/2019 do Executivo
Municipal dispõe sobre desconto no IPTU, quando pagos em parcela única,
tivesse sua discussão e votação adiadas para a próxima sessão a acontecer em
três de dezembro do corrente ano, para melhores estudos; em discussão e
votação o pedido, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos e o Projeto
de Lei n' 089/2019 do Executivo Municipal dispõe sobre desconto no IPTU,
quando pagos em parcela única encaminhado para a Ordem do Dia da Vigésima
Oitava Sessão Ordinária, a realizar-se em três de dezembro de dois mil e
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dezenove; 7. Projeto de Lei n' 090/2019 do Executivo Municipal dispõe sobre
autorização ao Executivo para realizar remanejamentos, transposições e
transferências, através de anulação parcial no Orçamento 2019. (Quorum de
deliberação: maioria absoluta: Art .50, $ 1', 1, do R.l.). Primeiramente, foi feita
a leitura do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes de Constituição,
Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Em Discussão e
Votação o Projeto, foi o mesmo aprovado por tmanimidade de votos; 8. Projeto
de Resolução n' 013/2019 da Mesa da Câmara Municipal dispõe sobre
substituição do Anexo l da Resolução n' 103, de 03 de março de 2000 (Quoi'uln
de deliberação: maioria absoluta: Art .50, $ 1', 111, do R.l.). Primeiramente, foi
feita a leitura do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes de Constituição,
Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade. O Sr. Presidente
pela ordem, usou a palavra, dizendo que só queria justiHlcar que a Mesa
encontrou uma falha na Tabela do anexo e que estava sendo corrigida com a
numeração e denominação dos cargos que estavam na Tabela; não estava se
alterando nada, não se coinpõs nada novo, era somente uma cotveção do que já
existia e que já tinha sido aprovado e que faltou na hora da votação anterior. A
seguir, em discussão e votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de
votos. A seguir, em Segunda Discussão foi apreciado o Projeto de Lei n'
057/2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre o serviço de utilidade
pública, sob regime de pel'missão, pal'a execução do transporte individual de
passageiros em veículos automotoras de aluguel(táxi) (Quorum de deliberação:
maioria simples: Art .49, "a" $ 1', 1, do R.l.). Em discussão e votação foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, Em Primeira Discussão
foi apreciado o Prometo de Lei Complementar n' 017/2019 do Executivo
Mtmicipal, dispõe sobre a criação do Programa de Modernização da
Administração Tributária e institui a gratinlcação fiscal aos servidores
ocupantes das carreiras de Auditor Fiscal Tributário e Fiscal, atuantes nas áreas
tributária, de posturas e obras, e dá outras providências (Quorum de
deliberação: maioria absoluta: Art .50, $ 1', 1, do R.l. cc Art. 42 da LOM )
Primeiramente, foi feita a leitura do Parecer Conjunto das Comissões
Pennanentes de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e
Contabilidade. Foram apresentadas as seguintes emendas e subemenda: o Sr.
Walter Luas Tozzi de Camargo apresentou Emenda de número um, alterando o
Artigo 3' e seus parágrafos lo, 3' 4' e 5', como segue: Art. 3' A gratiHlcação
fiscal será atribuída aos ocupantes da carreira de Fiscal e Auditor Fiscal, desde
que estejam no efetivo exercício das respectivas funções de lançamento,
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fiscalização, controle e acompanhamento da arrecadação de tributos mtmicipais
e transferências constitucionais e legais, inclusive quando exercerem função
gratinlcada ou ocupantes de cargo comissionado, e será devida na ronda
estabelecida nesta lei. $ 1' A gratificação Hscal, devida pelo atingimento da
meta de receita fixada pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças e
api'ovada por unanimidade pelos lneinbros da Comissão de Modemização da
Administl'ação Tributária, com valores trimestrais correspondentes ao valor de
l (uma) a 3 (três) unidades de referência, devida a cada trimestre, nos seguintes
termos: (...) (...)$ 3' A meta de receita de que trata o parágrafo primeiro deste
artigo é definida pela fól'mula: MR= (A + B + C) X (l + P.l.) $ 4' A meta de
receita será apurada por trimestres, na qual: l MR é a meta de receita; ll
A" é o valor em reais da receita do rssQN no trimestre de referência do

exercício imediatamente anterior; lll "B" valor em reais da receita das Taxas
decorrentes do Poder de Polícia no trimestre de referência do exercício
imediatamente anterior; IV "C" é o valor em reais da receita da Dívida Ativa,
das multas e dos juros no trimestre de referência do exercício imediatamente
anterior; V -- "P.l." é o percentual de incremento de an'ecadação fixado pelo
Secretário Municipalde Administração e Finanças. $ 5' Para efeito de fixação e
de apuração do atingimento da meta de receita, serão consideradas as receitas
tributárias do ISSQN, Taxas decon'entes do Poder de Polícia e Dívida Atiça,
multas e juros, comparando-se o trimestre de referência do exercício
imediatamente anterior com o do trimestre de referência do exercício cora'ente.

Foi apresentada uma Subemenda à referida emenda de iniciativa do Sr. Alfredo
Chiavegato Neto: 'Art. 3' A gratiHcação fiscal será atribuída aos ocupantes da
carreira de Fiscal e Auditor Fiscal, desde que estejam no efetivo exercício das
respectivas funções de lançamento, fiscalização, controle e acompanhamento da
arrecadação de tributos municipais e transferências constitucionais e legais,
inclusive quando exercerem função gratificada ou ocupantes de cargo
comissionado, e será devida na forma estabelecida nesta lei. $ 1' A gratificação
fiscal, devida pelo atíngimento da meta de receita fixada pelo Secretário
Municipal de Administração e Finanças e aprovada por unanimidade pelos
meibbros da Comissão de Modemização da Administração Tributária, com
valores trimestrais correspondentes ao valor de l (uma) a 3 (três) unidades de
referência, devida a cada trimestre, nos seguintes termos: (...) (...)$ 3' A meta
de receita de que trata o parágrafo primeiro deste artigo é definida pela fórmula
MR- (A + B + C) X (l + P.l.) $ 4' A meta de receita será apurada por

trimestres, na qual: l MR é a meta de receita, oriundas exclusivamente de
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sonegação fiscal e evasão de divisas; ll "A" é o valor' em reais da receita do
ISSQN no trimestre de referência do exercício imediatamente anterior; lll
B" valor em reais da receita das Taxas decorrentes do Poder de Polícia no

trimestre de referência do exercício imediatamente anterior; IV -- "C" é o valor
em reais da ]'eceita da Dívida Ativa, das multas e dos juros no trimestre de
referência do exercício imediatamente anterior; V "P.l." é o percentual de
incremento de arrecadação fixado pelo Secretário Municipal de Administração
e Finanças. $ 5' Para efeito de fixação e de apuração do atingimento da meta de
receita, serão consideradas as receitas tributárias do ISSQN, Taxas decorrentes
do Poder de Polícia e Dívida Aviva, multas e juros, comparando-se o trimestre
de referência do exercício imediatamente anterior com o do trimestre de
referência do exercício corrente." Em discussão, pediu a palavra o senhor
Alfredo Chiavegato Neto que cumprimentou a todos dizendo que a sub emenda
dele, da qual ele estava lá defendendo e pedindo apoio dos nobres Pares, ela
estava incluindo na emenda do Presidente Waltinho, apenas um item na
discrição da fórmula onde falava na descrição da ]'eleita, ele não sabia se
tinham a fórmula através de alguma emenda, e pediu ao Jorre e Eduardo que se
tivesse e pudessem colocar no painel para ficar bem claro, porque ajudaria
muito, mas corno não tinha, disse que era só para deixar claro que a Meta da
Receita que era o MR da fórmula era resultante das receitas oriundas de vazão e
sonegação fiscal, era aquilo que eles deixaram claro, era aquilo só e foi aquilo
que sempre conversaram lá, a preocupação deles com aquele prometo de lei era
só no combate e a evasão e a sonegação fiscal, então, era aquilo que era para
deixar bem claro e depois pedir apoio dos nobres Pares pal'a votarem favorável
à sub emenda e ele votaria favorável à emenda do nobre Presidente e,
posterionnente, as emendas que fossem apresentadas; a seguir, pediu a palavra
o senhor Presidente dizendo que ele queria também lá fazer a deí'esa daquela
emenda, eles tiveram uma discussão longa na Casa, tiveram a presença de
Secretários, Diretores, Servidores, Vereadores, enfim, a discussão foi ]nuito
ampla e eles conseguiram através daquelas discussões, ao longo daquelas
discussões, melhorar aquele prometo, inclusive ele vinha de uma maneira difícil
de compreensão e, naquele momento, chegaram naquela formula que estavam
discutindo e que tratava da meta, e quando eles discutiram lá aquela mudança e
ele achava que era consenso de todos que houve uma necessidade de uma
evolução na lei e com respeito à sub emenda do nobre Vereador ele só queria
fazer lá uma defesa e uma colocação de que, na emenda dele, que viria logo em
seguida, contejnplava aquela questão da evasão de divisas no artigo primeiro da
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lei e pediu licença para fazer a leitura do referido artigo: "Fica criado, no
âmbito da Secretaria de Administração e Finanças de Jaguariúna, o Programa
de Modernização da Administração Tributária objetivando: l promover a
eâlciência na arrecadação dos tributos municipais por meio do combate
sistemático à evasão fiscal e à sonegação de tributos, bem como, pela
modemização dos sistemas de administração tributária"; falou que como já
continha no ai'figo primeiro, inciso um, ele entendia que não havia necessidade
daquela sub emenda e ele respeitava as opiniões em contrário, ele achava que
tinham sido muito dejnocrática as discussões lá dentro daquela Casa, então, ele
estava def'endendo lá o ponto de vista dele, exatamente na emenda que
apl'esentou, que seria na sequência, a próxima a ser votada e ele pediu aos
nobres Pares para que aquela sub emenda não prosperasse. mas que prosperasse
a emenda dele que entraria logo na sequência; a seguir, pediu a palavra o
senhor Luiz Carlos de Campos, dizendo ao Presidente que ele pensava de uma
forma diferente, o Vereador Alfredo foi claro quando ele f'dou, a formula ela
ficaria basicajnente só para evasão e sonegação, se a emenda não fosse
apl'ovada daí iria ficar extensivo, também, a evasão e sonegação, mas iria ficar
aberto para todas as coisas, e ele pensava que até em uma evolução da Receita
que tivesse no Município, iria acabar influenciando na gratificação; disse que
eles reconheciam o trabalho dos fiscais, no ano corrente ou no ano passado ele
não se lembrava, tiveram alteração lá da referência dos fiscais e se ele não se
enganava, a Câmara foi unânime e teve um ganho lá eln torno de mil reais e
eles reconheciam o trabalho deles, só que ele achava que, no caso da meta, era
subjetiva, era particular, se tivesse urna comissão eles iriam elaborar
determinada meta, se trocasse o Secretário, mudasse a Comissão, a meta que
iriam estar elaborando iria ser diferente, não era um negócio fixo, era ujn
negócio que ficava variável, e ele era contrário à meta, tanto a emenda que eles
propuseram era referência só de evasão e sonegação, mas ele pensava diferente;
a seguir, pediu a palavra a senhora Cássia Murer Montagener, pedindo
desculpas por não ter falado nada no microfone naquela sessão, porque estava
com dificuldades por causa de uma gripe que, desde o dia anterior, a
convalesceu; pediu a negação daquela emenda do Vereador Fred, que ela
entendia colmo boa a tudo, mas a do Waltinho para ela parecia melhor, ela
estava mais completa, ela já tocava naquele assunto e ela satisfazia também a
categoria, então, ela achava que era para aquilo que eles faziam, para as pessoas
trabalharem felizes e ao mesmo tempo aumentar a arrecadação, então, ela pedia
aos nobres Pares para que negassem e votassem "não" para aquela emenda; a
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seguir, pediu novamente a palavra o senhor Alfredo Chiavegato Neto dizendo
que a sub emenda dele era só para ser redundante; pediu ao Eduardo para
colocar o ploleto de lei na tela, corno foi lido e ele sabia que tinha e justamente
no artigo primeiro, disse que o pi'ojeto foi lido no artigo terceiro, onde falava da
sonegação, onde falava da evasão fiscal, pediu desculpas porque estava no
artigo primeiro, inciso uln; disse que o nobre Presidente, através da emenda
dele, ele estava citando justamente e a emenda dele iriam discutir depois, que
no incisa um já dizia que era para promover combate sistemático à evasão
Hlscal e a sonegação de tributos e era aquilo que foi discutido na Casa durante
aqueles dois ]neses e a preocupação, e ele acreditava que todos iá tiverajn
aquela opinião, que era combate à sonegação e evasão fiscal, a não ser que eles
estivessem falando algo diferente daquilo e a sub emenda dele, na verdade,
(pediu para darem um dose nele e que ele estava sendo redundante para ver se
pegava o papel lá que era para pegar); disse que ele estava colocando uma sub
emenda na emenda do Presidente e que o Presidente tinha apresentado uma
fórmula que falava Meta da Receita e ele estava colocando que falava que a
Meta da Receita era oriunda, exclusivamente, da sonegação fiscal e evasão de
divisa, era somente aquilo, e o que mexia na emenda do Presidente era somente
aquilo, para deixar claro que as pessoas se beneficiariam com um salário ou até
três a mais em virtude do combate sistemático à evasão, era aquilo que ele
queria deixar claro e o Presidente estava correio também, no artigo primeiro
falava que uma das Metas e aumento da Receita tambétn era sonegação mas,
não era só a sonegação, e o que eles discutiram lá e todo mundo foi convicto
com aquilo que eles queriam que existisse o combate à sonegação, então, a sub
emenda era somente aquilo, e por isso que ele pedia o apoio dos nobres Pares, e
questionou se aquilo que eles discutiram lá não tinha sido aquilo? Disse que ele
discutiu, inclusive, com os fiscais e que o entendimento deles era que os fiscais
teriam o beneficio se eles cojnbatessem sistematicamente a evasão fiscal,
aquela era a única preocupação dele; pediu apoio à sub emenda dele que não
mudava em nada e que a Meta da Receita lá era MR, só aquilo na fórmula,
depois iriam ver a emenda do Presidente e era o que ele mudava na emenda do
presidente, que ele pediria o apoio dos nobres pares, só aquilo, para deixar claro
aquilo e ele gostaria de pedir o apoio, sinceramente, porque se não tivesse êxito
tanto na sub emenda dele quanto na emenda do colega Bozó, posteriormente,
ele iria votar contra o projeto e ele já tinha deixado claro para todo inundo,
então, ele pediria o apoio simplesmente àquilo, ele achava que estava sendo
redundante ao que já estava no projeto de lei, mas no prometo de lei tinham
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outros itens que davam a entender que não era só a evasão fiscal e aquela era a
preocupação deles; a seguir, pediu novamente a palavra o senhor Presiden(e,
Walter Luís Tozzi de Camarão, dizendo que ele queria só fazer mais uma
colocação que, exatamente, o Vereador foi bastante claro na explicação dele e
colocou bem a palavra redundância e era por isso que ele era contra a sub
emenda, porque passava a ser redundante e o texto da lei já dizia aquilo no
artigo primeiro, inciso um, tanto que desde o início aquele artigo foi muito
pacificado nas discussões e, realmente, era focado na sonegação nlscal, a
fórmula tinha um fator variável que era o fatos de incremento que poderia, se a
receita aumentasse, ele poderia também variar, se a receita diminuísse ele
poderia também, para que não houvesse nenhum tipo de recebimento sem o
serviço prestado, então, ele estava muito tranquilo na emenda e muito tranquilo
na proposta e pediria mais uma vez aos nobres Vereadores o apoio a não acatar
a sub emenda e, sim, acatar a emenda dele que viria na sequência; a seguir,
pediu a palavra o senhor Luiz Cardos de Campos pedindo desculpas ao
Presidente e ele discordava que era ]'edLmdante, a sub emenda que ele propôs
era uma coisa básica, só aquilo lá, e tirando aquilo que ele estava colocando,
que era a evasão e a sonegação, daí Hlcaria redundante se, lá ejn cima, no artigo
primeiro, dissesse que seria só de sonegação e evasão, mas não era, ela
abarcava outl'as coisas, daí, sim, seria redundante, mas daquela forma não, a
sub emenda dele não era diferente, porque lá era exclusivamente evasão e
sonegação e era aquilo que ele queria deixar claro; A seguir, em votação a
subemenda foi a mesma aprovada por sete votos favoráveis, sendo cinco
contrários dos Srs. Afonso Lopes da Silva, Cássia Murer Montagner, Cristiano
José Cecon, Inalda Lúcio de Barras Santana e Romilson Nascimento Sirva. O
senhor Presidente disse que diante do resultado da votação, a emenda
apresentada por ele passava a ser inócua, ela não entraria nem para votação e só
para esclarecer os nobres Pares, era a cópia da anterior com acréscimo no inciso
um, então, ele não iria colocar nem em discussão a emenda porque ela acabou
sendo vencida; Aprovada a subemenda, ficou pl'qudicada a Emenda número
um, de iniciativa do Sr. Walter Luís Tozzi de Calnargo. Emenda número dois,
do Sr. Alfredo Chiavegato Neto, alterando o capuz do artigo 2' do referido
projeto: "Art. 2' Fica criada, no âmbito da Secretaria de Administração e
Finanças de Jaguariúna, a Comissão de Modemização da Administração
Tributária, de caráter permanente, constituída pelo Seca'etário de Administração
e Finanças de Jaguariúna, Diretor de Fiscalização Tributária e por pelo menos
OI (um) servidor ocupante do cargo de Fiscal ou Auditor Fiscal Tributário,
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eleito pelos pares da categoria, com as seguintes atribuições: (-.)" Em
discussão, pediu a palavra o Sr. Luiz Carlos de Campos dizendo que na sessão
anterior ele já havia passado uma cópia; e o Sr. Waltel' disse que não era dele e,
sim, do Sr. Fred a emenda em discussão; então o Sr. Luiz Carlos pediu desculpa
porque não tinha como estar acompanhando por isso que iria pedia; a seguir,
em votação a emenda, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos;
Emenda número três dos Srs. Luiz Carlos de Campos, Alfredo Chiavegato Neto
e David Hilário Neto, que dá nova redação ao artigo 3' e ao $ 1', exclui os $$
do 2' ao 7', o $ 8' passa a ser $ 2', com nova vedação, renumela os $$ 9' e lO,
que passam a ser $$ 3' e 4' e exclui os $$ 1l e 12 do artigo 3' do referido
prol eto: "Art. 3' A gratificação fiscal será atribuída aos ocupantes da carreira de
Fiscal e Auditor Fiscal Tributário, desde que estalam no efetivo exercício das
respectivas flinções, latadas da Secretaria de Administração e Finanças de
Jaguariúna, e será devida na forma estabelecida nesta lei complementar. $ 1' A
gratificação fiscal, correspondente a 10% (dez por cento) das importâncias
efetivanlente arrecadadas, resultantes exclusivamente de recuperação de evasão
fiscal e à sonegação de tributos devida a cada mês, será repassada de forma
proporcional ao vencimento base mensal dos cargos especificados no caput
deste artigo. $ 2' A despesa caiu a gratificação ülscal 6lca limitada a 0,5%
(cinco décimos por cento) da Receita Corrente Líquida. $ 3' Em se constatando
que 6oi atingido o limite de gasto previsto no parágrafo anterior, a gratinlcação
fiscal, para cada servidor, será reduzida na mesma proporção. $ 4' A
remuneração dos cargos de fiscal e auditor fiscal tributário, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza e a gratificação de que trata
esta lei complementar, não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, do
Prefeito, nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal." Em
discussão, a pedido do Sr. Luiz Carlos de Campos, o Sr. Presidente pediu para
que colocasse no talão para acompanhamento da leitul'a e para depois a
discussão; feita a leitura da Emenda, pela ordem, pediu a palavra o Sr. Luiz
Carlos de Campos dizendo que aquela emenda que foi proposta por ele e que
tambéill seria assinada pelo Vereador David, Vereador Alfredo, era um pouco
mais simples do que constava no prometo; no artigo terceiro do prometo tinha
aquela fórmula e, também a fórmula que o nobre Presidente propôs na emenda
anterior que foi votada lá: disse, ainda, que aquela emenda não tinha fórmula e
não tinha }neta, era mais simples, apurava-se o valor que foi recuperado de
evasão e sonegação aplicava o percentualem cima, sobre aquele valor, e depois
distribuía aos servidores que estavam em atividade na área de Fiscal, Auditor
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Fiscal, e eles recebiam de forma proporcionalde acordo com o salário base; cra
uma conta mais simples do que estava na emenda do nobre Vereador e era,
exclusivamente, de evasão e sonegação, como tinha ficado com a subemenda
que foi proposta e que ele iria reiterar, não tinha meta, no caso daquela emenda,
e não tinha fól'mula, apurava-se o valor, aplicava um percentual e daquele
percentual distribuía-se de forma proporcional aos servidores que estavam
aquando no Departamento de Fiscalização; pela ordem, pediu a palavra o Sr.
Walter Luís Tozzi de Camargo dizendo que queria, mais uma vez, se ]nanifestar
já que tinham duas emendas opostas, a que propuseram e complementada pela
subemenda do nobre Vereador Fred e a emenda do nobre Vereador Luiz Carlos

que era oposta do que exatamente discutiram; ele entendia que era necessário
ter uma meta sim e que ele já tinha feito uso daquela palavra nas discussões e
que iria repetir para todos e que lembrava muito um discurso da ex-Presidente,
quando disse numa reunião da ONU assim: "Não vou estabelecer meta e
quando atingir a meta, eu dobro a meta", ou sela, quando trabalhava com meta,
trabalhava, realmente, com produtividade e quando tinha aquele estímulo pal'a
chegar lá na frente era muito mais vantajoso para o servidor correr atrás dele;
então, ele queria deixar claro que a questão da meta que estavam estipulando
era altíssima porque só iria receber qualquer gratificação quem atingisse, no
mínimo, noventa poi' cento da meta estipulada, queira atingisse noventa e cinco
por cento ou quem atingisse cem por cento da meta, somente aqueles iriam
receber a gratificação e se batesse oitenta e nove ponto nove, não iria receber
nada, então, ele achava que a treta era algo importante e que tinha feito uso de
um exemplo na reunião de Comissões com o nobre Vereador Romilson,
perguntando se na empresa que ele trabalhava se tinha algumas metas e o Sr
Romilson infolnbou que sim, que a meta que tinham de produtividade atingia
oitenta e três por cento, daí ele perguntou para o nobre Vereador, naquela
discussão, se atingisse oitenta e dois ponto nove recebia a produtividade; ele
disse não, que não recebia; fez ainda uma outra pergunta mesmo não recebendo
os funcionários, pediam a conta e saíam da empresa, porque não atingiram a
meta, trabalhou pra caramba e não atingiu a meta; ele falou não, jamais e que
lutavam mais ainda para conseguir atingir a meta; então, era só queria deixar
claro, as discussões como aconteceram naquela Casa e ele entendia que deveria
ter meta, quando tinha uma meta, tinha uln objetivo e para atingir aquele
objetivo precisava, realmente, de uln esforço muito grande; disse que ele era
defensor da meta, era defensor da IMR e daquela fórmula que foi apresentada e
discutido por eles bastante e, com todo respeito a proposta do nobre Vereador.
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ele respeitava a opinião em contrário e aquilo era democracia, só que era
contrário àquela emenda; pela ordem, pediu, novamente, a palavra o Sr. Luiz
Carlos de Campos dizendo que só queria complejnentar, pois tinha se
esquecido, era que naquela emenda, também, estavam excluindo o ocupante de
função gratificada e a pessoa que exercia cargo em comissão de receber a
gratificação, porque achava que, futuramente, poderia dar problema se a pessoa
exercesse, porque quem exercia o cargo em colníssão já recebia um valor a
mais, o cargo já tinha um ganho maior do que aquele que exercia, o que estava
no cargo concursado, já tinha ujn valor a mais e achava preocupante pagar a
gratificação, no caso, para a pessoa que já ganhava alguma coisa para
comandar, dizendo assim, por isso que ele excluiu da emenda o ocupante de
função gratiHlcada e o ocupante de cargo em comissão; peia ordem, pediu a
palavra o Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo dizendo que queria tocar naquele
assunto e tinha se esquecido e disse que aquele projeto diferenciava naquilo,
tinha meta e o outro não tinha meta e que tinha uma orquestra com vários
músicos; daí, de repente, falava assim que o salário do maestro não seria pago
mas, os músicos teriam que tocar assim mesmo, então, çom todo respeito, disse
ao Vereador, e que concordava com as colocações dele e que respeitava a
opinião dele mas, também, não via dano e prejuízo ao erário até porque erajn
visões diferentes do mesmo direito; outro colega tinha uma outra visão e que
respeitava do colega e o direito era feito daquilo mesmo de opiniões contrárias
mesmo; então, mais urna vez ele iria insistir e era contrário àquela emenda por
aqueles detalhes que tinha acabado de colocar; a seguir, pela ordem, pediu a
palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Neto que cumprimentou a todos, novamente,
dizendo que só gostaria de rea6lrmar o seu posicionamento frente à emenda do
Vereador Luiz Cardos de Campos por concordar que, se não houver treta ficava
mais, qualquer aumento na arrecadação, fruto do trabalho dos Fiscais, eles
teriam uma recompensa de um percentual que seria dividido para todos que
estavam lá exercendo o cargo; ele entendia que a meta era algo bota abas,

também não concordava que uma empresa que atingiu oitenta e um por cento
de meta ou oitenta por cento não recebesse nada, não era justo, tinha a opinião
dele, estava certo e sabia que poderia ter metas que fossem inatingíveis, se
pegasse um Secretário que não queria contemplar ninguém de Fiscal, colocava
uma meta difícil de atingir e que não iria atingir nunca e iriam trabalhar igual
louco; então, qualquer aumento na arrecadação fruto do trabalho de evasão e
sonegação fiscal, eles teriam a participação simples do percentual que
arrecadassenl, do total, do montante e tinha um percentual e daquele percentual
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que sei'ia disüibuído de acordo com a base salarial para todos e ele achava justo
mas, no entendimento dele mais fácil de poder explicar a todos que
trabalhavam e, também a todos da sociedade do que uma f'órlnula coj'no tinha
vindo primeiramente, bem complicada; então, estava lá dando a opinião dele
daquilo que debateu durante dois meses naquela Casa; pela ordem, o senhor
Presidente disse que ele só queria completar que a primeira emenda naquela
noite apresentada ia exatamente sanar aquele problema porque ela colocava a
eleição da comissão que determinava a }neta feita entre os Pares, então, o
processo democrático era escolher dois fiscais e mais os secretários para
determinar o percentual de incremento e, automaticamente, estipular a meta, só
que tinha um detalhe mais importante do que aquilo, só iria passar a meta se
fosse por unanimidade, estava na lei, então, não era dois a um e iria passar,
porque não passava, ou era três a zero ou não passaria, então, aquilo favorecia
uma discussão maior entre a categoria e a administração que estivesse à frente
da Pasta, então, eie achava que a lei era bastante democrática naquele ponto, ele
a via com muito bons olhos, ele a defendia e defendia a questão da meta
mesmo; a seguir, em votação a emenda número três foi a mesma rejeitada por
oito votos contrários, sendo quatro favoráveis Alfredo Chiavegato Neto, David
Hilário Neto, Luiz Carlos de Campos e Tais Cainellini Estevas. A seguir, em
discussão o Prometo de Lei Complementar n' 017/2019 do Executivo Municipal,
dispõe sobre a criação do Programa de Modemização da Administração
Tributária e instituí a gratificação fiscal aos servidores ocupantes das carreiras
de Auditor Fiscal Tributário e Fiscal, atuantes nas áreas tributária, de posturas e
obras, e dá outras providências, pediu a palavra o Sr. Luiz Cardos de Campos
que disse ao Sr. Presidente que ele só iria justificar seu voto contrário ao
Projeto, em virtude daquilo que ele tinha dito havia pouco, e que não era por
causa que prevaleceu a fórmula, de estar incluindo o pagamento de gratificação,
para queria exercia flinção gratificada, ou ocupante de cargo comissionado,
como já constava no projeto, como constava na emenda do nobre Presidente e
que por isso iria votar contrário ao projeto de lei. A seguir, em votação o
Prdeto de Lei Complementar n' 017/2019 do Executivo Municipal, dispõe
sobre a criação do Programa de Modemização da Administração Tributária e
institui a gratificação fiscal aos servidores ocupantes das carreiras de Auditor
FiscaITributário e Fiscal, atuantes nas áreas tributária, de posturas e obras, e dá
outras providências, foi o mesmo aprovado por onze votos favoráveis, sendo
um contrário do Sr. Luiz Carlos de Campos. A seguir, foi lido o seguinte edital:
;Edital de Convocação n' 024/2019. De Sessão Extraordinária. O Vereador
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Walter Luís Tozzi de Camargo, Presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que Ihe são conferidas pelo $ 2' do
Art. 32, da vigente Lei Orgânica do Município, decide:- Convocar Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal, para logo após o encerramento da 27"
(Vigésima Sétima) Sessão Ordinária, para hoje programada, destinada na
Ordem do Dia, à apreciação da seguinte matéria: Ein Segunda Discussão E
Votação: 1. P]'ojeto de Lei Complementar n' 017/2019 do Executivo Municipal,
dispõe sobre a criação do Programa de Modemização da Administração
Tributária e institui a gratiülcação fiscal aos servidores ocupantes das carreiras
de Auditor FiscaITributário e Fiscal, atuantes nas áreas tributária, de posturas e
obras, e dá outras providências. Para conhecimento, pois dos Senhores
Vereadores, é expedido o presente Edital, devidamente registrado e afixado
para os efeitos legais, e lido ao finalda Ordem do Dia da 27' Sessão Ordinária.
Dado e passado na Câmara Municipal de Jaguariúna, 19 de novembro de 2019.
Vereador Waltel' Luís Tozzí De Camarão Presidente. Arquivado na Secretas'ia
e afixado, na ]nesma data, no Quadro de Avisos da Portaria da Cânaara
Municipal. Alzira Eleani De Campos Souza Venturini- Diretora Geral."
Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente deu início à Explicação Pessoal
dos Senhores Vereadores, que se ]nanifestaram sobre atitudes pessoais
assumidas durante a Sessão ou no exercício do mandato (Art. 168, R.l.) pela
ordem, tomaria a palavra o Sr. Cristiano José Cecon, que a passou Terminada a
Explicação Pessoal o Sr. Presidente encenou a Sessão, convocando a próxima
Sessão Ordinária para o dia três de dezembro de dois mil e dezanove, terça
feira, cojn início determinado para as dezoito e trinta horas, dando início, a
seguir, à Tríbtma Livre. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata que
lida e achada confonne, vai devidamente assinada.

Vereadora C#bsia Muter Montagner
íce Presidente
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Referente à Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária, realizada aos 19 de novembro de 2019

Vereador Afins
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