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Ata da Primeira Sessio Ordingria do quarto ano da D6cima Sexta Legislature
da Cfmara Municipal de Jaguariana, realizada aos quatro de fevereiro de dais
lull e vince. is dezoito horan e trinta minutes, na Sala das Sess6es "Vereador
Reynaldo Chiavegato", da Cimara Mtmicipal, localizada no Edificio Municipal
Dr. Sebastigo Paes de Almeida, delta cidade. Presidents Sr. Walter Luis Tozzi
de Calnargo. Vice-Presidente Sra. Cfssia Murer Montagner. Secretfrios Srs.
Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Primeiramente, foi feita a
Leitura de Texto Biblico, conforme Resolugao n.' 80, de 21 de fevereiro de
1997, sends que o Sr. Presidente convidou a Vereadora Cfssia Murer
Montagner para proferir o seguinte texto: Livro do Eclesifstico -- Capftulo 44,
versiculos 01 ao 14: "Vamos fazer o elogio dos homens ilustres, nossos
antepassados atrav6s das gerag6es. O Senhor neles criou imensa lama, pris
inostiou sua grandeza desde os tempos antigos. Alguns exerceram autoHdade
de I'eie ganharam lama por seus feitos, Outros, por sua intelig6ncia, se
tomaram conselheiros, e fizerain revelag6es prof6ticas. Uns guiaram o povo
com suas decis6es, compreendendo os costumes de sua gents e tendo palavras
sfbias para instrui-la. Outros compuseram cfnticos melodiosos e escreveram
narrativas po6ticas. Outros ainda foram ricos e cheios de poder, vivendi na paz
em suas casas. Todos, por6m, foram honrados por sous contemporaneos e
glorificados enquanto viviam. Alguns deixaram o name, que ainda 6 lembrado
com elogios. Outros n5o deixaram nenhuma lembranga e desapareceram homo
se nio tivessem existido. Foram-se embora homo se nunca tivessem estado
aqui, tanto des coma os filhos que tiveram. Mas aqueles que vamos lembrar
lorain homens de bein, culls atom de justiga ngo f Drain esquecidos. Na sua
descend6ncia, des t6ln uma rica heranga, que 6 a sua posteridade. Sous
descendentes permanecem fi6is is aliangas, e gragas a des talnb6m deus netos.
A descendCncia doles perinanecera para selbpre, e sua rama jamais se apagara
A seguir, o Sr. Presidente determinou a feitura da chamada, onde foi anotada a
presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Alfredo
Chiavegato Nero, Angelo Roberto Torres, Cfssia Murer Montagner, Cristiano
Jose Cecon, David Hilfrio Nato, Inalda Lucio de Barron Santana, Jose Muniz,
Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva
e Walter Luis Tozzi de Camargo. Ainda estava ausente na Sess5o a Sra. Tail
Camellini Esteves. Constatando nQmero regimental, o Sr. Presidents,
proferindo as seguintes palavras: "Sob a protegao de Deus iniciainos os nossos
trabalhos", declarou aberta a Sessao, dando inlcio ao Expediente:
primeiramente, foram colocadas em votagao, as Atas da Sessio Ordinfria
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anterior e da D6cima Sexta Sessio Extraordinaria, realizada aos dez de
dezembro de dais mil e dezenove, as quais foram aprovadas por unanimidade
de votes, uma a uma, pelo Plenfrio e assinadas pda Mesa. O Sr. Presidente
registrou a presenga da Sra.Vereadora Tats Camellini Esteve que chegou a
tempo de votar na Ata da Sessgo Extraordinfria arima descrita. A seguir, o Sr.
Presidente deu initio a leitura da Materia Constants do Expedience: pda ordem,
o Sr. Angelo Roberto Torres pediu a palavra apresentando requerimento verbal,
baseado no Art. 213, 111 do Regimento Interno solicitando que fosse dispensada
a leitura da materia oriunda do Executivo Municipal, do Projeto, dos
Requerimentos, das Indicag6es e da Mogao dos Senhores Vereadores, e das
correspond6ncias de diversos, lendo-se apenas as ementas, como constavam na
paula; em discussio e votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de
votos. A seguir, do Senhor Prefeito foram lidas as ementas dos seguintes
ofTcios: I. Oficio SEGOV n ' 01048/2019 dandy resposta ao Requerimento n '
197/2019 do Sr. Angelo Roberto Torres solicitando inFonnag6es sobre o
Requerilnento n ' 077/2019, de sua autoria, para implantagao de bilhete 6nico de
transports no Sistema Cardio Cidadao; 2. OfTcio SEGOV n ' 01049/2019 dando
resposta ao Requerilnento n ' 200/2019 do Sr. Angelo Roberto Torres,
solicitando inforinar sabre a possibilidade de implantar, nas linhas municipais,
o micro 6nibus; 3. Oficio SEGOV n ' 01050/2019 dandy resposta ao
Requerimento n ' 201/2019 da Sra. Inalda Lucio de Barros Santana, solicitando
a Companhia de Gfs de Sio Paulo COMMAS informag6es se o asfalto que
asta sendo quebrado para passagem da tubulagao de gas este sendo refeito
dente'o dos padr6es de qualidade e seguranga ja existentes no }nunicipio (com
c6pia para o Executivo Municipal); 4. Oficio SEGOV n ' 01051/2019 dando
resposta ao Requerimento n ' 202/2019 da Sr. Inalda Lucio de Barron Santana,
solicitando infonnar porque at6 o memento n5o foi atendida e respondida a
Indicag5o n ' 173/2019, para que seja instalada lombada ein frente a lgreja
Assemb16ia de Deus Be16m, na Avenida Cruzeiro do Sul, no Br. Cruzeiro do
Sul; 5. Oficio SEGOV n ' 01052/2019 dando resposta ao Requerimento n '
199/2019 do Sr. Angelo Roberto Torres, solicitando informar o porqu6 foi
mudado o embarque e desembarque dos alunos nas vans e 6nibus na E.M. Cel.
Amfncio Buena, entre outra questao; 6. Oficio SEGOV n ' 01053/2019 dandy
resposta ao Requerimento n ' 179/2019 do Sr. Rolnilson Nascimento Silva,
solicitando informar quando serf cumprido o compromisso de valorizagao
sa[aria[ feito pe[o Sr. Prefeito Municipal com a Guarda/Po](cia Municipal de
JaguariQna; 7. Oficio SEGOV n ' 01054/2019 acusando recebimento do
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Requerimento n ' 205/20]9 do Sr. Rodrigo da Silva Blanco, solicitando
informar o porqu6 at6 o memento nio foi atendido o Requerimento n ' 108/20] 9

de 06 de junho de 2019, de sua autoria, solicitando a construgao de um Pesto de
SaOde no bairro Tanquinho Velho; 8. Oficio SEGOV n ' 01055/2019 acusando
recebimento do Requerimento n ' 206/2019 do Sr. Alonso Lopes da Silva,
solicitando is Estgncias Metr6polis Turismo e Viagao Ltda, para que a linha de
transporte coletivo que serve ao bairro Jardim Imperial, estenda-se at6 o bairro
Reserva da Barra (com c6pia para o Executive Municipal); 9. Oficio SEGOV n '
01056/2019 acusando recebimento do Requerimento n ' 207/2019 do Sr. David
Hilfrio Nets, solicitando fomecer a c6pia, na integra, do processo de aprovagao
do loteamento Aguas do Jaguari; lO. Oficio SEGOV n ' 01057/2019 acusando
recebimento do Requerimento n ' 208/2019 do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo, solicitando informag6es relativas a Secretaria de Defesa Social
(perfodo 2009 a 2012), conforme especifica; ll. OfTcio SEGOV n ' 01058/2019
acusando recebimento das Indicag6es n's: 226/19 do Sr. Alonso Lopes da
Silva; 224 e 225/19 do Sr. A16'edo Chiavegato Nets; 227 e 228/19 do Sr.
Rodrigo da Silva Blanco; 229, 230 e 231/19 do Sr. Rotnilson Nascimento Silva;
232, 233 e 234/19 do Sr. Walter Luis T'ozzi de Camargo; 12. Oficio SEGOV n '
01063/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 186/2019 do Sr. David Hilfrio
Nero, solicitando informar onde foram aplicados os tr6s milh6es de reais
destinados a ampliagao de pr6prios municipais, provisionados para o
saneamento na lei n ' 2.550, de 09 de novembro de 2018; 13. Oflcio SEGOV n '
01064/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 196/2019 do Sr. Angelo
Roberto Torres, solicitando informal sobre o nQmero de inscritos para moiadia
popular e quando sera feith novas inscrig6es para casa popular; 14. Oficio
SEGOV n ' 01068/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 204/2019 do Sr.
Romilson Nascimento Silva, solicitando informar sabre o Requerimento n '
179/2019, solicitando quando serf cumprido o compromisso de valorizagao
sa[aria[ feito pe[o senhor Prefeito cone a Guarda/Po]icia Municipal de
Jaguariana; 15. Oficio SEGOV n ' 01071/2019 acusando recebimento do
Requerimento n ' 209/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva, solicitando
informar o possfvel projeto em relagao is lombadas, f aixas e plazas de
sinalizagao a serem implantados juntamente com a pavimentagao asf altica nos
bairros Floresta, Santo Antonio do Jardim e Bom Jardim; 16. Oficio SEGOV n '
01072/2019 acusando recebimento do Requerimento n ' 210/2019 do Sr.
Rolnilson Nascimento Silva, solicitando infos'mar a respeito das (UBS) Unidade
Bfsica de SaOde, (populagao atendida em habitantes, domicilios atendidos,
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bairros atendidos e nQmero de atendimentos mensais); 17. Oflcio SEGOV n '
01073/2019 acusando recebimento do Requerimento n ' 211/2019 do Sr.
Romilson Nascimento Silva, solicitando informar a possibilidade de editar
Prdeto de Lei que trata da Criagao do Banco Municipal de Materiais de
Construgao (com sugestao de minuta); 18. Oflcio SEGOV n ' 01074/2019
acusando recebimento do Requerimento n ' 212/2019 do Sr. Romilson
Nascimento Silva, solicitando infonnar a respeito do protocols de n '
007931/2019, o qual teve sua solicitagao na data de 25/04/19; 19. Oficio
SEGOV n ' 01075/2019 acusando recebimento do Requerimento n ' 213/2019
do Sr. Romilson Nascimento Silva, solicitando infonnar a respeito do retomo
(positive ou negative) de solicitag6es dos servigos pablicos atrav6s de
protocolos a serum dados para a populagao, (populagao atendida e nio atendida
em habitantes, domicilios atendidos e nOmero de atendimentos mensais); 20
OfTcio SEGOV n ' 01078/2019 acusando o recebimento das Indicag6es n's:
235/19 do Sr. Rolnilson Nascimento Silva; 236 e 241/19 do Sr. Luiz Carlos de
Campos; 237/19 da Sra. Inalda Lucio de Barron Santana; 238 e 239/19 do Sr
Cristiano Jose Cecon; 240/19 do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo; 21. OfTcio
SEGOV n ' 01087/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 198/2019 da Sra.
Cfssia Murer Montagner, solicitando inforinag(5es que tralam do uso e reparos
de equipamentos no Parque Santa Maria, onde flcam sediados circus que
visitam a cidade, entry outras quest6es; 22. Oficio SEGOV n ' 01096/20]9
dando resposta ao Requerimento n ' 205/2019 do Sr. Rodrigo da Silva Blanco,
solicitando informar porque at6 o moments nio foiatendido o Requerimento n '
108/2019 de 06 de junho de 2019, de sua autoria, solicitando a construgEio de
um Pasta de Saide no bairro Tanquinho Velho; 23. Oficio SEGOV n '
01098/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 203/2019 do Sr. Rolnilson
Nascimento Silva, solicitando infonnar sobre o ngo cumprimento da lei n '
2.642 pele Executivo Municipal, que disp6e sabre a afixagao do disposto no
artigo 4' da Lei Federal n ' 13.640, de 26 de junho de 2017, que disp6e sabre
participagao, protegao e defesa dos direitos do usugrio dos servigos pablicos da
administragao publica (C6digo de Defesa do Usufrio do Servigo Pablico) nos
estabelecilnentos pOblicos no fmbito do municipio de Jaguariana, e da outras
provid6ncias; 24. OfTcio SEGOV n ' 01099/2019 dandy resposta ao
Requerimento n ' 206/2019 do Sr. Alonso Lopes da Silva, solicitando is
Estfncias Metr6polis Turismo e Viagao Lada, para que a linha de transporte
coletivo que serve ao bairro Jardim Imperial, estenda-se at6 o bairro Reserva da
Barra (com c6pia para o Executive Municipal); 25. OfTcio SEGOV n '
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O1100/2019 dandy resposta ao Requerimento n ' 210/2019 do Sr. Romilson
Nascimento Silva, solicitando informer a respeito das (UBS) Unidade Bisica de
Saade, (populagao atendida em habitantes, domicilios atendidos, bairros
atendidos e nOmero de atendimentos mensais); 26. Oflcio SEGOV n '
OllO1/2019 dando resposta ao Requerimento n ' 209/2019 do Sr. Romilson
Nascimento Silva, solicitando informar sobre o possfvel projeto em relagao is
lombadas, faixas e plazas de sinalizagao a serem implantados juntamente com a
pavimentagao asf altica nos bairros Floresta, Santo Antonio do Jardim e Bom
Jardim; 27. OfTcio SEGOV n ' 00010/2020 dando resposta ao Requerimento n '
208/2019 do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo, solicitando informag6es
relativas a Secretaria de Defesa Social (periods 2009 a 2012), conforme
especiflca; 28. OfTcio SEGOV n ' 00020/2020 acusa recebimento do
Requerimento n ' 211/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva, solicitando
informag6es sobre a possibilidade de editar Projeto de Lei que trata da Criagao
do Banco Municipalde Materiais de Construgao (com sugestao de ]ninuta); 29.
OfTcio SEGOV n ' 00026/2020 dando resposta ao Requerimento n ' 212/2020 do
Sr. Romilson Nascimento Silva, solicitando informar a respeito do protocols de
n' 007931/2019, o qual teve sua solicitagao na data de 25/04/19; 30. Oflcio
SEGOV n ' 00050/2020 dandy resposta ao Requerimento n ' 207/2019 do Sr
David Hilfrio Nets, solicitando fomecer a c6pia, na integra, do processo de
aprovagao do loteamento Aguas do Jaguari. A seguir, dos Senhores Vereadores
foram lidas as ementas das seguintes proposituras: Projeto de Lei do Sr. Alonso
Lopes da Silva que altera a Lei n ' 2.226, de 23 de junho de 2014, que disp6e
sobre denominagao de vias e logradouros pablicos do loteamento denominado
Residential Reserva da Barra, depots de lido, foia mesmo encaminhado para as
Comissdes Permanentes, para parecer; Requerimentos: 1. Do Sr. David Hilfrio
Nato solicitando ao Executive Municipal inforlnar qual a possibilidade de
instalar um redutor de velocidade bem homo a sinalizagao na Rua Jose Luiz
Silho, altura do n ' 115, pr6ximo da Oficina Mecinica JA, no Bairro Nova
Jaguariana; 2. Do Sr. Jose Muniz solicitando ao Executivo Municipal
infornlag6es sobre quando servo feitas as sinalizag6es de trinsito nas mas que
foram recapeadas; 3. Do Sr. Jose Muniz solicitando ao Executive Municipal
infos-inag6es sobre quando serf inaugurado o Raid X do UPA; 4. Do Sr. Walter '
Luis Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal informag6es sobre
as propostas cadastradas no SICONV relativas a conv6nios com o Governs
Federal para a Seguranga Publica, no ano de 2009 at6 os dias atuais, entry
outras provid6ncias; 5. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao
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Executive Municipal in6ormag6es sabre medidas legais de combate a
perturbagao do sossego da populagao; 6. Do Sr. Waller Luis Tozzi de Camargo
solicitando ao Executive Municipal informag6es sabre medidas preventivas e
estrutura de combate a Dengue no Municipio; 7. Do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo solicitando ao Executivo Municipal informag6es sobre medidas
preventivas e estrutura de combate a epidemia de Corona Virus no Municipio;
8. Da Sra. This Camellini Esteves Tail da Aqua solicitando is Estincias
Metropolis Turismo e Viagao Ltda. infortnag6es sabre a mudanga do itinerfrio
da linha que opera no bairro Tanquinho Velho, do horfrio das 5h50, que mudou
para is 5h40, e que agora paisa pele bairro Roseira de ama; 9. Da Sra. Tats
Camellini Esteves Tais da Agua solicitando ao Presidente da Cimara
Municipal de Jaguariana que publique no site dendncias que especinica, bem
homo investigag5o contra today as denOncias referentes ao pregao n ' 002/2018;
10. Da Sra. Tais Camellini Esteves Tais da Aqua solicitando ao Executivo
Municipal informag6es sobre manutengao das plazas de noinenclaturas de mas
do Municipio; 11. Do Sr. David Hilfrio Neto solicitando ao Executive
Municipal informag6es sobre tomada de prego para implantagao de maid
horirios de 6nibus municipais para os bairros Camanducaia e Serrano -- Estrada
Dual Marias; 12. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Juiz
Eleitoral da 333' Zona Eleitoral de Pedreira informag6es da possibilidade de
inclus5o da Escola Municipal Angelo Bizzo, localizada na Estrada JGR 221
Amadeu Bruno -- Jaguariana SP, coma ponte eleitoral para votagao (com
c6pia para o Executivo Municipal). Indicag6es: 1. Do Sr. Romilson Nascimento
Silva solicitando ao Executive Municipal realizar programas de educagao
alimentar em toda a Rode Publica Municipal de Ensino; 2. Do Sr. Romilson
Nascimento Silva solicitando ao Executive Municipal realizar estudos para
viabilizar um pr6 cadastro para futuras vagas nas creches, para todas as criangas
rec6m-nascidas em nossa cidade; 3. Do Sr. Romilson Nascimento Silva
solicitando ao Executive Municipal melhorias na manutengao em toda a frota
de autom6veis pOblicos do Municipio de Jaguariana; e que naga aquisigao de
novos veiculos para todos os Departamentos que necessitarem; 4. Do Sr.
Romi[son Nascimento Si[va so]icitando ao Executive Municipal providenciar
as instalag6es em todd o Municipio de Jaguariana do "bueiro inteligente", que 6
composto por um filtro em forma de pesto, que recolhe e arlnazena os residuos
que posteriormente podem ser separados e reciclados; 5. Do Sr. Romilson
Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal viabilizar um
informative coin previsao de datas para toda a populagao jaguariunense com
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sodas as demandas entre das (UPA 24 horas, creche periodo integral para as
criangas entry 03 (tr6s) a 06 (leis) anos, UBS nos bairros Santo Antonio do
Jardim e Tanquinho), a serum entregues no Municipio de Jaguariana nests ano
corrente; 6. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo
Municipal viabilize a modernizagao dos arquivos de prontuarios atrav6s de
Sistema Digital Integrado, em sodas as UBS (Unidades Bfsicas de Saade) do
Municipio de Jaguariana; 7. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao
Executive Municipal realizar todas as melhorias necessfrias na Rodovifria do
Municipio de Jaguariana; 8. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao
Executive Municipal implantagao de "Ecoponto" no Municipio de Jaguariana;
9. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executive Municipal
implantagao de uma centralde atendimento da Policia Militar exclusiva para o
Municipio de Jaguariana; 10. Do Sr. Rodrigo da Silva Blanco solicitando ao
Executive Municipalconstrugio de ujna lombada na Rua Paulinia, pr6ximo das
chacaras, no Bairro Roseira de Cima; 11. Do Sr. Rodrigo da Silva Blanco
solicitando ao Executivo Municipal construg5o de uma lombada na descida da
Rua Maranhao, pr6ximo da esquina com a Rua Souza, nas imediag6es do
Mercado da Karma; 12. Do Sr. Jose Muniz solicitando ao Executivo Municipal
construgao de ujna lombada e pintura de f aixa de pedestre na Rua Tomaz lasso,
defronte a lgrda do Evangelho Quadrangular; 13. Do Sr. Jose Muniz
solicitando ao Executive Municipal sinalizagao de solo na Rua Maranhao, de
entrada e safda do Condominio Jequitibf; 14. Da Sra. Cfssia Murer Montagner
solicitando ao Executivo Municipal quando for denominar algum proprio
municipal, lelnbrar-se da pessoa do senhor Emilio Beltrame; 15. Do Sr. Walter
Luis Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal ampliar o
patrulhamento da Guarda Mtmicipal, nas redondezas da Praia dos Fenovih'ios
nos finais de semana, no perl odo notumo; 16. Do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo solicitando ao Executive Municipalcolocagao de faixa de pedestre na
Av. Pref Laercio Jose Gothardo, pr6ximo ao Hospital Municipal; 17. Do Sr
Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao Executive Municipal construgao
de uma lombada na Rua Cel. Amfncio Bueno, pr6ximo ao Parque Santa Maria
Mogao do Sr. Alfredo Chiavegato Nero de congratulag6es e louvor ao
Presidents da Repablica, Jair Messias Bolsonaro, pda iniciativa e
posicionamento sabre a questao da retimda de incentives e de aplicagao de
texas sobre consumidores que geram a pr6pria energia por meio de pain6is
solares. A seguir, foram lidas as ementas das seguintes correspond&ncias de
Diversos: I. Oficio n ' 139/2019 da Diretora Presidents da Associagao Santa
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Maria de SaOde Hospital Municipal Walter Ferrari -- dando resposta ao OfTcio
n' 1]34/2019-PRE reference is solicitag6es dos Srs. Vereadores aquela
Assoclagao, entre outra questao; 2. Oficio n ' 143/2019 da Diretora Presidente
da Associagao Santa Maria de SaOde Hospital Municipal Walter Ferrari
dandy resposta ao Requerimento n ' 190/2019 do Sr. Jose Mtmiz, solicitando
informag6es sobre quantos m6dicos estio cadastrados na COAPH; quantos
trabalham prestando servigos ao Hospital e a UPA e suas especializag6es; 3
alicia n ' 144/2019 da Diretora Presidents da Associagao Santa Maria de SaQde
- Hospital Municipal Walter Ferrari dando resposta ao Requerimento n '
191/2019 do Sr. Jose Muniz, solicitando informag6es sabre o motivo de ngo
tereln fido realizados exames de Eletroencefalograma no Hospital, sends que
foi assinado contrato coin a Empresa Brasil Laudos, em 2018, que contempla
tal exams; 4. Oflcio n ' 145/2019 da Diretora Presidente da Associagao Santa
Maria de SaQde Hospital Municipal Walter Ferrari dando resposta ao
Requerimento n ' 192/2019 do Sr. Jose Muniz, solicitando informag3es sabre o
motive de estar parado o aparelho de exame de Densitometria Ossea no
Hospital, sends que foi assinado contrato com a Empresa Brasil Laudos, em
2018, que contempla tal exams, entre outra questao; 5. Processo n ' 021/2019
Finangas e Contabilidade da Cfmara Municipal de Jaguariana, referente ao
balancete mensal relativo is Receitas e Despesas da Cimara Municipal de
Jaguariana de novembro/2019; 6. Processo n ' 022/2019 Finangas e
Contabilidade da Cfmara Municipal de Jaguariana, referente ao balancete
mensal relative is Receitas e Despesas da PrefEitura Municipal de Jaguariana
de novembro/2019; 7. Processo n ' 023/2019 Finangas e Contabilidade da
CAmara Municipal de Jaguariana, referente ao balancete mensal relative is
Receitas e Despesas da Cfmara Municipal de Jaguariina de dezembro/2019; 8
Processo n ' 024/2019 -- Finangas e Contabilidade da Cfmara Municipal de
Jaguariana, re6erente ao balancete mensal relativo is Receitas e Despesas da
Prefeitura Municipal de Jaguariana de dezembro/2019. A seguir, o Sr.
Presidente colocou em votagao as seguintes Proposituras, comunicando que se
houvesse desejo de discussao, deveriam proceder de acordo com o Art.154,
alinea anita, do R.I., alterado pdas Resolug6es n's 63 e 91: pda ordem, o Sr.
Presidents pediu a palavra e apresentou requerimento verbal, baseado no Art.
243, 1, e $ 3'do Regimento Interns, solicitando que a votagao das proposituras
acontecesse pele processo simb61ico, onde os que estivessem de acordo
permaneceriam sentados, e os contr6rios se levantariam, vista o acQmulo de
proposituras; em discuss5o e votagao o requerimento verbal, foio mesmo
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aprovado por unanimidade de votes; a seguir, o Sr. Presidents colocou em
votagao as proposituras, polo processo simb61ico, conforms preceituava o $ 1'
do Artigo 243, comunicando que os Vereadores que fossem favorfveis
permanecessem sentados, e os que fossem contrfrios ficassem em p6: 1.
Requerimento do Sr. David Hilfrio Nets solicitando ao Executive Municipal
informal, quaid possibilidade de instalar um redutor de velocidade bem coma a
sinalizagao na Rua Jose Luiz Silho, altura do n ' 115, pr6ximo da Oficina
Mecfnica JA, no Bairro Nova Jaguariana, em votagao, foia mesmo aprovado
por unanimidade de votos; 2. Requerimento do Sr. Jose Munoz solicitando ao
Executivo Municipal informag6es sobre quando serge feitas as sinalizag6es de
trfnsito nas mas que foram recapeadas, em votagao, foia mesmo aprovado por
unanimidade de votes; 3. Requerimento do Sr. Jose Muniz solicitando ao
Executive Municipal informag6es sobre quando sera inaugurado o Raio X do
UPA, em votagao, foia meslno aprovado por unanimidade de votes; 4
Requerimento do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo
Municipal informag6es sobre as propostas cadastradas no SICONV relativas a
conv6nios com o Governo Federal para a Seguranga Publica, no ano de 2009
at6 os dias atuais, entre outras provid6ncias, em votagao, foio mesmo aprovado
por unanimidade de votos; 5. Requerimento do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo so]icitando ao Executivo Municipal inforlnag6es sabre medidas legais
de combats a perturbagao do sossego da populagao, em votagao, foia mesmo
aprovado por unanimidade de votos; 6. Requerimento do Sr. Walter Luis Tozzi
de Camargo solicitando ao Executive Municipal informag6es sabre medidas
preventivas e estrutura de combats a Dengue no Municipio, em votagao, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos: 7. Requerimento do Sr. Walter
Luis Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal informag6es sobre
medidas preventivas e estrutura de combate a epidemia de Corona Virus no
Municipio, em votagao, foia mesmo aprovado por unanimidade de votes; 8.
Requerimento da Sra. Tais Camellini Esteves Tais da Aqua solicitando is
Estfncias Metr6polis Turismo e Viagao Lada. informagdes sabre a mudanga do
itinerfrio da linha que opera no bairro Tanquinho Velho, do horfrio das 5h50,
que mudou para is 5h40, e que agora pasha polo bairro Roseira de ama, em
votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votes; 9. Requerimento da
Sra. Tail Camellini Esteves Tais da Agua solicitando ao Presidente da
Cfmara Municipalde Jaguariana que publique no site denOncias que especiHica.
bem homo investigagao contra today as denQncias referentes ao pregao n '
002/2018, em votag5o, foia ]nesmo aprovado por unanimidade de votes; lO
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Requerimento da Sra. Tail Camelllni Esteves Tais da Aqua solicitando ao
Executivo Municipal infomlag6es sobre manuteng5o das plazas de
nomenclaturas de mas do Municipio, em votagao, foio mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 11. Requerimento do Sr. David Hilfrio Nato solicitando
ao Executive Municipal informag6es sabre tomada de prego para implantagao
de mais horfrios de 6nibus municipais para os bairros Camanducaia e Serrano --
Estrada Dual Mariah, em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de
votos; 12. Requerimento do Sr. Rolnilson Nascimento Silva solicitando ao Juiz
Eleitoj'al da 333' Zona Eleitoral de Pedreira informag6es da possibilidade de
inclusio da Escola Municipal Angelo Bizzo, localizada na Estrada JGR 221
Amadeu Bruno -- Jaguariana SP, coma ponto eleitoral para votagao (com
c6pia para o Executivo Municipal), em votagao, foia nlesmo aprovado por
unanimidade de votos; 13. Mogao do Sr. Alfredo Chiavegato Nets de
congratulag6es e louvor ao Presidents da Repablica, Jair Messiah Bolsonaro,
pda iniciativa e posicionamento sabre a questao da retirada de incentivos e de
aplicagao de taxas sabre consumidores que geram a pr6pria energia por meir de
pain6is solares, eln votagao, foia mesma aprovada por unanimidade de votes.
A seguir, o Sr. Presidente deixou livre a palavra aos senhores Vereadores, que
quisessem fazed uso, por sais minutes e trinta segundos, seguindo ordem de
inscrig:io em livro, sem apartes conforme $ 3' do Art. 154 do R.I., versando
sabre Temas Livres: pda ordem, tomou a palavra o senhor David Hilfrio Nets,
que cumprimentou a todos, desejando um feliz ano novo a todos os colegas,
lembrando que aquela era a primeira sessio do ano e que des pudessem tei uin
ano de !quito trabalho e de muita flscalizagao, que era o papal do Legislative e
la des estavam representando; disse que ele foi levar algumas quest6es de duas
cobrangas que ele teve naquela semana a respeito do "pro labore" da PM,
porque ele viu que nio estava na pauta, nio estava nem para leitura, entao, ele
n5o sabia se o proleto ja tinha fido enviado, ndo havia chagado na Casa e nio
dava nem para colocar em regime de urg6ncia, porque n5o estava na pauta;
outra questao el'a a respeito da mudanga do HTPI pal'a o HTPL que tajnb6m n8o
estava na pauta, nio estava para leitura e lorain feitas alguinas propagandas na
semana passada polo Executivo e aquino, coma nio estava la, des ndo poderiam
votar, entao, nio estava dependendo da C&mara e sim do Executive mandar
aqueles projetos para a Casa; falou que recebeu um abaixo assinado de alunos
da ETEC que estavam fazendo cursor if e estavam com problems muito s6rio e
ele deu uma investigada na licitagao e tinha um 6nibus no contrato a inais,
parado, e tinha uina media de vinte alunos que precisavam estudar if e estava
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sendo 6omecido arenas o passe e a diHiculdade do passe era que aquele aluno
estava tends de fair da cidade is cinco, cinco e meia da manhi e retomava is
catorze horas, s6 que aquele aluno estudava at6 as onze e meta da manha, ent5o,
ele ficava uma hora e meta na rua porque a Unidade eEscolar nio permitia que
ele flcasse dentro da escola para fazer o curso t6cnico, e tinha aquele 6nibus,
entao, o problema nio era contrato, mas era disponibilizar aquele 6nibus para
aqueles alunos e ele, antes de it para aquela Casa, ele ligou para a Secretfria na
semana passada e ela falou que darla um retorno para ele mas, infelizmente,
nio deu retomo para ele, ent5o passou aquilo publicamente, passar para o
Secretfrio de Govemo que levasse aquela informagao, porque aquino era algo
que precisava acontecer o quanto antes, porque a Seguranga e a Educagao Cram
dual quest6es que precisavam investir bastante, entao, naquele dia era
basicamente aquilo; agradeceu a todos e desejou boa noite novamente; a seguir,
fez uso da palavra a senhora Inalda Lucio de Barron Santana, que desejou um
feliz ano novo a todos, porque depois do ano novo des nio tinham se vista;
desejou a todos um feliz ano novo e disse tamb6m que era um ano que des
iriam ter muito traba]ho ]nas, e]a sabia que Deus estava com e]es e ida shes dar
inuita forma, ida dar intelig6ncia, sabedoria e des iriam juntos, porque des
Cram um grupo onde todos des trabalhavam corretamente, direito, e que fossem
para a frente porque o atrfs ja tinha passado e ela sabia que Deus estava com
dada um delis; a seguir, fez uso da palavra o senhor Jose Muniz, que
cumprimentou a todos, desejando uln feliz ano novo a todos e que des
pudessem fazed no decorrer do ano, primeiramente, com muita saade, porque
sein saOde ningu6m conseguia fazer nada e que pudessem trabalhar firine e
forte at6 o final do ano; falou a respeito de um requerimento que ele havia
entrado naquela pauta, sabre uma lombada la em frente da Quadrangular, que
[oi feito o asfa]to do Japon6s, gragas a Deus, e estava um perigo danado o ]oca],
o pessoal ia com tudo if e andava, nio respeitava, tinha com6rcio, tinha
borracharia e estava um perigo danado, entao, pedir uma lombada la para
estarem evitando um acidente mats s6rio no local, antes que acontecesse; outro
tamb6m era no Condominio Jequitibf que era um perino if tamb6m, descends a
Maranhio em ftente ao Sio Pedro; os carlos paravam la para entrar no
condominio e nio tinha sinalizagao nenhuma la, entao, ele estava reforgando
para o Josino estar dando uma atengao para os moradores de Jequitiba, fazer
uma sinalizagao de solo que era um perigo tremendo la e, por altimo, ele falou
sobre o Raio X da UPA, cobrar a Secretaria, a Presidents do Hospital para
estarem dando uma atengao especial, para estar inaugurando o Raio X la, a
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populagao estava carente daquele trabalho e que des pudessem fazer
inauguragao para o pessoal estar usando, ele achava que estavam ha um bom
tempo falando do Raio X da UPA e, naquele lnomento, ja estava dando para
marcar para inaugurar porque o povo merecia; disse que por aquele inomento
era s6 e desejou boa noire a todos; a seguir, tomou a palavra o senhor Luiz
Carlos de Campos que depois de cumprimentar a todos disse que estavatn
falando, naqueles tr6s anos de mandate, da situagao financeira de Jaguari6na e
ele fazia parte da Comissio de Orgamento e Finangas da Cimara e ele tinha
acompanhado bastante os nQineros e dai ele fez um apanhado da situagao para
que as pessoas tivesseln nogao de quanto arrecadava Jaguariana; ele fez um
colllparativo com alguns Municipios da Regiao, e a populagao que ele ia falar la
era a populagao estimada de primeiro de julho de doin mil e dezenove e que
Holambra tinha quinze mil habitantes e a Receita deja das transfer6ncias
constitucionais do Estado, aqueles nQmeros des tiravam da p6gina da
Secretaria da Fazenda do Estado, quinze milhabitantes a Receita em dois mil e
dezenove foi de vinte e leis milh6es quatrocentos e oitenta e dois mil; Pedreira
tinha qual'enta e fete novecentos e dezenove mil habitantes, e aquelas Receitas
que ele falou, aquelas transfer6ncias do Estado if era de trinta e leis milh6es;
Artur Nogueira tinha cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oito pessoas e
arrecadou trinta e quatro milh6es; Jaguariana tinha cinquenta e sate
quatrocentos e oitenta e tito, arrecadou duzentos e vinte e seth milh6es e era
muito dinheiro que JaguariQna anecadava e homo tinham acompanhado,
aquelas transfer6ncias do Estado em dois mile treze havia fido de cents e trinta
e quatro milh6es, em doin mil e catorze, doin mil e quinze, o Brasil teve uma
dificuldade econ6mica e a Receita acabou caindo, em doin mil e quinze foi
cento e dezessete milh6es, e em dais mil e dezenove, duzentos e vinte e fete
milh6es era quake o dobro, entao, ele estava falando aquino porque ele andava
pda rua e via a situagao fisica da cidade que estava kia; Jaguariana era muito
dais bojlita, quem morava nela hf inais de vince ands, e vinte anos atrfs sabiam
do que ele estava falando, a cidade era bem melhor do que se encontrava
atualmente e o que des tinham vista de investilnentos que eram feitos no
Municipio era com recursos da Uniio e do Estado ou atrav6s de empr6stimo
que passou pda Cfimara, entao, ele achava que Jaguariana estava devendo aos
cidadios um pouco melhor de investimento com recursos pr6prios, porque ele
achava que tinha dado para comparar com os demais municipio e a diferenga
era muito grande, entao, ele achava que Jaguari6na estava devendo em relagao
aquino; falou que outra coisa que tinham visto era que tamb6m tinham ]nuitos
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cargos em comissgo em Jaguariana, que elam cargos de connianga e em margo
de dais mile dezoito haviam duzentos e oitenta carlos, comissgo eln fungao de
connianga e duzentos e vince e quatro estavam ocupados; atualmente, elam
duzentos e oitenta e cinco cargos e duzentos e setenta e sein estavam ocupados,
entao, quake a toLalidade, eram poucos carlos que estavam lagos; falou que,
para as pessoas tereln um a idfia do que ele estava falando, em margo de dois
mil e treze eram catorze Secretarial e dada Secretirio era onze mil reais e,
atualmente, eram quinze secretarias e as quinze estavam ocupadas, em dots mil
e dezoito eram onze, entao, Cram quatro Secretirios a maid, o cargo de assessor
dais e diretor de departamento, era bom dizer que aqueles cargos n5o
dependiam de concurso pablico, era de libre nomeagao, os carlos de assessor
dois e diretor de departamento haviam noventa, aqueles cargos era cinco mil
setecentos e cinquenta a reibuneragao delis, o vencimento, e aqueles nQmeros
sein obrigag6es patronais, daqueles noventa carlos, setenta e quatro estavam
ocupados, atualmente, elam oitenta e tito cargos e aqueles oitenta e oito
estavam ocupados, entao, todos os carlos de assessor dais que tinha uma
remuneragao melhor e diretor de departamento, todos estavam ocupados; a
seguir, falou de uma noticia boa, porque Jaguariina arrecadava tanto em ICMS,
aquele lipo de coisa, e que des questionaram bastante no ano passado a respeito
da elevagao da taxa de lixo e iluminagao publica e coma exemplo em doin mile
dezoito o im6vel da casa dole, ele pagou duzentos e quarenta e oito reais de
iluminagao publica e limpeza publica, a taxa de pixo, em dois mil e dezenove
foi trezentos e dezessete reais, tinha fido um aumento de trinta e dais por
cento, e no ano corrente de doin mile vinte que era o ano da grata, ja chegou
duzentos e setenta, reduziu dezessete por canto; a ilulninagao publica tamb6m
em dois Jail e dezoito, cents e um reais, em dais anil e dezenove cents e vinte
que era o acr6scimo que ele falou de dezoito por canto e no ano corrente, canto
e dezessete e quarenta e oito, doin e trinta e um a menos, entao, para quem
pagava imposto eia uma boa notfcia, porque des sabiam que ICMS era uma
Receita grande, entao, ele achava que Cram justas aquelas redug6es, e outras
coisas, em dois ibn e dezoito quem pagasse a vista dais por cents de desconto,
dais mil e dezenove, quatro por cents de desconto e no ano corrente dez por
canto de desconto; ele achava que aquilo ida incentivar para que as pessoas
pagassem a vista, para aquele que pudessem pagan o imposto, o importante era
que a Prefeitura aplicasse com responsabilidade aquele dinheiro, porque ele
estava dizendo la que era ]nuito dinheiro que JaguariOna i'ecebia e ela precisava
ser melhor administrada, a situagao do Municipio estava precaria; falou que ele
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trabalhava em Holambra ja fazia vinte e sein ands e quoi-n tivesse a
oportLmidade para que desse uma rodadinha if na cidade, porque todos viram a
diferenga de recurse financeiro e if estava muito lnelhor do que Jaguariana,
entao, alguina coisa estava acontecendo e precisavam ver o que estava
acontecendo e que fosse consertado, era aquilo que des torciam, independente
de queen estivessem a frente, os pr6ximos eleitos que flzessem a sua
administrag5o; a seguir, f aria uso da palavra o senhor Rodrigo da Silva Blanco
que a passou; em seguida, fez uso da palavra o senhor Romilson Nascimento
Silva, que cumprimentou a todos desqando um feliz e pr6spero ano novo a
todos e que alguns colegas ele ja tinha visio no ano corrente e outros nao, mas
que fossem firmes mais um ano; perguntou onde estava o David que n5o se
encontrava no Plenario, naquele memento, porque ele precisava tatar da fda do
David e que era para ele aparecer If; falou em relagao a ETEC, realmente, em
relagao is cobrangas, em relagao aquele conflito que teve dos horarios, ele nio
chegou a ter aquele abaixo assinado que o David pegou mas, alguns paid o
procuraram e ele voltava de novo falar da importancia de terem a ETEC em
JaguariQna e alguns colegas participavam e cobravam tamb6m e des estavam la
ha mais de sete anos lutando por aquela causa la, o Prefeito tajnb6m estava
compronletido e ele achava que tinha passado da hora de ter ETEC em
Jaguariana; falou para o Boz6 que, quanto se gastavam com o transports em
Jaguariana, entao, poderiam economizar todd aquele dinheiro la e Hlcar no
Municipio, e o David falou que tinham alunos que saiam is cinco e meta da
manh5 e estaria na regiao central ha dez, quinze minutes da sua resid6ncia,
serra menos cansativo e tinha gente que estudava a noire e chagava uma hora da
manhi em casa, india noite e meia, entao, ele achava que a cidade tinha
crescido bastante, e o Boz6 falando dos ntlmeros if, porque n5o ja ter ujua
ETEC em Jaguariana? Falou que ja tinham um pl'oleto la, inicialmente, cinco
curios que atenderiam toda demanda da cidade, das indastrias; falou que des
el'aln cobrados, diariamente, e que o Cds chegou a anotar at6 o local flxo,
cobrando das elnpresas para empregar o pessoal de Jaguariana, mas tinham de
qualificar o pessoal, coma des iriam cobrar o empresario a encaixar a pessoa,
se a pessoa nio tinha a qualificagao, perguntou; entao, caberia a des la que
estavam representando, brigar por aquino, at6 contar com o apoio dos demais
colegas para CIGS tentarem efetivar no ano corrente a vinda da ETEC para
Jaguariana e que ja tinham algumas tratativas avangadas em relagao a pr6dio, o
Prefeito estava engajado, tamb6m, e esbarravam em algumas burocracias,
principalmente, naquela lei la do parentesco e n8o caminhou por causa daquilo,
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e que chegou a ter algumas coisas bem adiantadas e tinha aquela lei do
parentesco e, infelizmente, nluita genre concursada na Prefeitura que tinham
im6veis no Mtmicipio e que os procuradores estavam cobrando aquela lei,
estava em concurso, nio poderia ter im6vellocado; falou ujn exemplo de que se
a pessoa estivesse concursada na Prefeitura, pda lei ela nio poderia locar um
im6vel para o Municipio, terra de ter outdo caminho la, abrir um processo
licitat6rio, uma negativa de outros pr6dios entraria aquilo, e tiveram aquele
problema, falou para o Fred de que tiveram alguns casos de im6veis que foram
devolvidos de pessoas que estavam no cargo pablico, concursado e teve de
devolver o im6vel locado, e tinha aquela lei que era uma lei antiga e ningu6m
nunca cobrou, mas, enfim, teve aquele problema if, e foia que foi passado a ele
e estavam tentando abrir um processo licitat6rio para colocar de novo a ETEC
na antiga UBS do Fontanela, la syria um pr6dio apto a estarem colocando la a
ETEC com cinco curses; disse que ja estavaln brigando por aquilo e estavam
correndo e ida abrir um processo licitat6rio, disse ao Fred que, at6 entao, aquele
pr6dio la era uma pessoa concursada que era o proprietario daquele pr6dio, e
por ipso que nio andou la e, atualmente, consultaram o Juridico da Prefeitura e
se abrisse um processo licitat6rio dai, sim, poderia estar alugando, porque faso
n5o tivesse o que comportasse e, atualmente, s6 tinha o pr6dio do Integrado, s6
o pr6dio do Integrado comportaria a ETEC, s6 que tinham quarenta salas e o
cara estava falando ejn quarenta mil reais mensais la, era fora da realidade, mil
reals por saba, entao, a UBS do Fontanela estal'ia maid pr6xima da realidade, o
mais acessfvel, dada para estarem colocando de imediato; comentou que ele at6
ficava preocupado porque era muito cansativo, is cinco horas da marsha,
chegava is duas horas, entrava is fete horan da noite, saba is cinco e meia daqui
e chegava uma hora da manha, e ent5o porque nio poderiam ter eln Jaguariana
um ensino t6cnico, gratuity, de qualidade? Ele achava que tinhajn de lutar por
aquilo la, para o pessoal vicar em Jaguariana e, autolnaticamente, concorrerem
pdas lnelhores vagas das empresas; disse que ales Cram tio cobrados, eram
trinta, quarenta 6nibus que iam para a FLEX e o pessoal os cobrava, des
Hicavam em uma saia justa e, is vezes, era at6 chaco CIGS falarem ao amigo que
ele nio conseguia defends-1o, naquele moments, porque ele nio tinha a
qualiHicagao que des estavam exigindo e esbarrava naquilo la tamb6m; disse
que tinham de falar a verdade, n5o dava para vicar embarrigando, tinham de
pontuar e por isso defendiain o ensino gratuito de quaiidade no Municfpio para
qualifica-los, para estarem aptos, e el'a aquilo mas, coho ele falou, o Prefeito
tamb6m estava comprolnetido la, o Gustavo tamb6m n5o tinha medido esforgos
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naquela diregao; iriam fazer algumas tratativas ein Sio Paulo para ver se des
conseguiam pleitear, infelizmente, no ano eleitoral acabava tends a conotagio
de ano eleitoral, mas enfim, ele estava tranquilo porque ele estava desde dais
mile treze brigando; disse ao Fred e ao Boz6 que des sabiain da luta deli, ele
estava brigando la e estava at6 cansado de tantas portas fechadas, uma hora nio
ia, uma hora ia e voltava para trfs mas, des ndo poderiam desistir, des tinham
de lutar e estavatn la representando a populagao,os anseios deja e iam continuar
Hermes naquela lula if e ele acreditava que darla certs no ano corrente, des
estavam acreditando; disse que o Waltinho bem sabia, ele acompanhava aquela
lula e a luta do professor Eduardo, e se nio fosse o professor Eduardo, hf muito
tempo n5o teriam nem bala descentralizada; o Silva tamb6m labia, porque ele
participou do processo etn dots mil e doze, quando levaram a primeira bala
descentralizada; em doin mil e treze Hizeram abaixo assinado, arrecadaram
vfrias assinaturas para manter, entao, des defendiam tanto a Educagao, falavaln
que tinham a melhor Educagao, entao, tinham de encaixar a ETEC naquele
processo tamb6m, e lnais ulna vez ele contava com o apoio dos colegas para
finalizarem aquela etapa da ETEC; a seguir, f'ez uso da palavra a senhora Tats
Camellini Esteves que cumprimentou os presences, desejando feliz dais mil e
vinte para todos; comentou que se ela fosse falar tudo o que ela pensava ela ida
fair presa daquela Casa, a expulsarialn, pediriam a madeira dela; perguntou se
algu6m acreditava eln Papai Noel, porque no ano corrente o Papai Noel ida
aparecer la, ela tinha a certeza, o Papal Noel, era 6poca de eleigao, o Coelhinho
da Pfscoa e o raio que o partisse; perguntou se des passaram na Avenida
Vicenzo Grangheli, nas mas do campo, e que aquele buraco estava maior do
que o buraco da pedreira, o que era aquino? Comentou que diziam que nio
tinhajn massa para tapar; disse que aquele era o quarts requerimento que ela
colocava if, naquele ano, em dais mil e dezessete, dots mil e dezoito, dais mile
dezenove e dots mil e vinte; falou que nio achavam os enderegos nas mas
porque nio tinhaln placas, e igual o Boz6 falou que Jaguariana era uma cidade
rica, quatrocentos e quarenta milh6es, e ngo tinha dinheiro para colocar uma
plata nas mas, aquilo el'a uma nojeira, Vereador e no ano corrente era 6poca de
eleigao e des iriam ver o "pau tour", no ano corrente iriam ver o bicho pegar e
teriam promessa para todd lada, fora os comissionados que estavam la todos
inorrendo de modo de perder o cargo que ela via e o "facebook" que tinha lnais
fake" os atacando do que outra coisa, aquilo era uma vergonha e ela se sentia

enojada com aquelas coisas; pediu desculpas a todos e disse que tudo o que
estava acontecendo na cidade, ela era nascida e criada nela, trinta e oito anos
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ela vinha vivendo nela, trinta e oito anos de vida, e a cidade coma o Boz6 f'alou,
ela achava que as piores administrag6es dos ands, foram aqueles Oltimos quatro
anon, mas no ano corrente apareceria Papai Noel, ela tinha a certeza de que
vida; agradeceu a todos; a seguir, Lomou a palavra o senhor Alonso Lopes da
Silva que, depois de cumprimentar a todos, disse que, realmente, no ano
corrente era um ano de eleig6es e era um ano em que des iriam passar pda
crivo da populagao e ele achava que o bom da democracia era aquilo, porque
viviam em um pals democrftico, onde as pessoas escolhiam seus govemantes,
tinhain sodas as chances de fazerem suas criticas, tinham todas as chances de se
manifestarem, e ele achava que nio era qualquer pals que tinha as estruturas
democrfticas e as instituig6es consolidadas homo o Brasil, e dai, claro, que
tinham de ter responsabilidade perante aquela questao democratica, ele, homo
Vereador, des tinham de estar fiscalizando, sim, o Poder Executivo, mas acima
de judo, des tinham de estar procurando construir as saidas; disse para a Tail
que ele tamb6m nio acreditava em Papal Noel, mas ele acreditava em trabalho
e des s6 mudarialn as coisas se des, realmente, trabalhassem e se
comprojnetessem com as mudangas, fossem atrfs de construireln as coisas,
entao, era aquino que ele tinha procurado fazer desde o primeiro dia la coma
Vereador, procurar a maida para os problemas, e ele ia continuar naquela toada,
apesar de que tudo o que des f aziam; disse que o "facebook" n8o era parametro
para des fazerem nenhuma comparagao, mas poderialn ver que qualquer coisa
que flzessem, ou iam atrfs ou estavam cumprindo o papal de Vereador e
falavam que estavam f azendo por causa das eleig6es; disse que ele, sinceridade,
para cumprir o mandato deli ele nio estava preocupado em eleig6es, ele estava
preocupado em cumprir o }nandato deli e at6 o Qltimo dia, at6 trinta e um do
doze do ano corrente, ele estaria cojno Vereador, cumprindo o papal dele e se
fossem ficar preocupado em eleig6es des nio iriam conseguir fazer o trabalho
doles, des nio poderiam estar antecipando uma coisa que ida acontecer em
outubro e a responsabilidade delis if era continuar desempenhando o papal
deles de Vereador, continuar desempenhando o papal com muita
responsabilidade, alias, ele nio labia se des acompanhavam aquela pesquisa do
INDSAT, que eia bein avaliada pda populagao de Jaguariana e estavam em
segtmdo lugar, des s6 perdiam para a cidade de Indaiatuba, entao, realmente,
tinham uma rehrencia, o trabalho, a hist6ria, des tratavam sempre as coisas
com respeito, ele achava que havia um respeito entry des, tinha um respeito
para com a populagao, para coin as instituig6es e, principalmente, coin o Poder
Executive, entao, GIGS tinham de continuar com aquela linha e coin respeito is
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pessoas, e continual debatendo as coisas com realidade, continuar debatendo
com realismo, era aquilo que ele acreditava e era aquilo que des tinham de
continuar, para continuar desempenhando o papel dele em dots mil e vince; a
seguir, tomou a palavra o senhor Alfredo Chiavegato Nets que, depois de
cumprimentar a todos, disse que des teriam ainda um ano pda frente de
trabalho e falou para a Tail que ela poderia ter a certeza de que muita coisa
poderia acontecet e, realmente, ela tinha Fazio na fda dela, e des tinham de
nio ter modo de fair press de la, de forma alguma e falar tudo aquilo que
sentissem; disse que era importante aquele trabalho delis, e a Cfmara de
Vereadores, come fbi bem ditz polo nobre colega Silva, ela era sempre bein
avaliada pelts indices do INDSAT, porque ela representava toda a hamada da
sociedade de Jaguariana, estava la representada, todd mundo levando seu panto
de vista da melhor maneira possivel, entao, des tinham de exercer a fungal e
falar judo aquilo que estava no coragao mesmo, sem compromisso, porque o
comprolnisso era com o mandate, e coma o Silva mesmo disse, no pr6ximo
m&s de outubro des seriam avaliados novamente e ele falava aquino porque ele
era candidato, nunca deixou de ser, s6 deixaria de ser quando ele perdesse uma
eleigao e homo ele falou para o David, naquela noite, queen estava de brando
naquele plenario era candidato a prefeito, ele brincou com ele, o David, era
candidate a prefeito, entao, o ano de dais mil e vinte se iniciava, era um ano
eleitoral e ele ja tinha passado por sein finais de mandato naquela Casa e,
realmente, des tinham de tirar daquele memento ujn moments de aprendizado,
principalmente de descontragao e de ter cabega tranquila para poder,
principalmente, realizar aquilo que a populagao depositou niles hf tr6s ands
atras, aquilo era o mais importante, as cobrangas existiam mesmo, labia a
situagao ou o Executivo esclarecer aquilo que foi feito, coma ele mesmo disse,
naquele ano electoral muita coisa poderia acontecer o trabalho do Boz6 que
estava dizendo que nio era mais candidato, mas ele fazia votos que mudasse o
pensamento dele, porque des precisavam de pessoas homo o Boz6, naquela
Casa, porque ele atrav6s dos nOmeros demonstrava que aquilo que, is vezes, a
Tais cobrava ele s6 nio era feito, realmente, por malta de adlninistragao, porque
dava para fazer, se fazia com menos antes, era vislvel, entao, des tinham de ter
aquela sensibilidade de reconhecer e colno bein disse o Bozo if tamb6m e dai
estava o X da Administragao, era ]nuita genre na Administragao e, realmente,
os recursos n5o sobravam para f azer o que deveria ser feito, ele dal-ia um
exemplo, nio ida f dar nem dos buracos, mas ida falar das plazas de mas que
estavam difTceis, independence da Administragio que ele tamb6m nio ia neon
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falar qual era, reclamavam que tinham uma em dada esquina, onde ja se viu
gastar dinheiro com quatro plazas, em um Onico cruzamento, o que facilitava
para quem estava dirigindo ou pedestres a visibilidade da rua que se
procuravam mas, atualjnente, nfo tinham recursos para colocar uma plata em
qualquer local era triste, porque aquilo demonstrava malta de zero com quem
mais usava e, principalmente, coin a populagao que estava no dia a dia vendo a
sua cidade caindo a qualidade; disse que tinhaln agnes por parte do Executive
que Cram agnes no sentido de melhoria das vias pablicas, estavam vendo mas
recapeadas, sends feitas, e homo bem disse o Boz6 Cram dinheiros de
empr6stimos que aprovaram naquela Casa para que aquino acontecesse; disse
que ele cobrou a Administragao, porque ele achava que tinham mas que
estavam sendo recapeadas que estavaln em melhores condig6es de algumas que
nio estavam e ele teve a oportunidade de conversar com o nobre ex colega
daquela Casa, o Valdir, a respeito daquilo e ele falou que tinham lugares que
estavam melhores e soube que era coisa de projeto, que n5o tinha passado pda
Administragao em si, foia pessoal da engenharia que decidiu as mas que
deveriam ser recapeadas e, infelizmente, des nio flcaram atentos aquele typo de
anexo que existia no processo e, por fim, aquelas mas seriam recapeadas, era
um benefTcio, mas poderiam ser melhores as mas, as pragas, principalmente, a
limpeza dos passeios pablicos que estavam feios, porque nio adiantava nada
pedir para deixar a rua bonitinha mas ver uma calgada com o mata crescendo;
dai tinha tamb6m a culpa por parte do municipe que n5o limpava, is vezes a
calgada, deixava o mata crescer, onde estava a frvore crescia o mata, e dada um
tinha de fazer um pouquinho da sua parte, porque se dada uln Hizesse a cidade
ida ficar dada vez inais bonita; lembrou que tinham um ano pda frente e ele
fazia votos que aquela harmonia que existia naquela Casa e todd mundo
respeitando aquilo que dada um tinha vontade de falar, aquilo tinha de ser
enaltecido; falou para a Tail nio ter medo, para que ela falasse mesmo, des
tinham de por para fora, des Cram cobrados diariamente e aquela era a fungal
delis como Vereadores, e ele tinha a certeza de que a nobre Vereadora estaria
naquela Casa no pr6ximo mandato pele trabalho que ela f azia, e ele ja falou
aquilo para ela e Cram pessoas homo ela que aquela Casa precisava, para alertar
e puxar a orelha doles sempre, e des ngo poderiam se aquietar nunca, porque as
coisas chegavam e vinham a passes longos, entao, des tinham de dada vez
melhorar e sempre buscar lnelhorar dada dia mais; desejou a todos um ano
legislativo maravilhoso e que des pudessem ter la harmonia suficiente para
beneficial quem realmente merecia, que era a populagao de Jaguariana; a
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seguir, fez uso da palavra o senhor Angelo Roberto Torres que, depois de
cumprimentar a todos, desejou boas vindas a nova funcionaria, a colega
Luciana do Juridico, e um feliz ano novo para todos des, e que fosse de muito
trabalho e muita luta; falou que, homo vfrios colegas tinham passado por la e
deixado sous recados, ele achava que, especialmente, o colega Fred que jf tinha
passado la por sets anos de campania eleitoral, n5o s6 o Fred, mas o Bozo e
que ele poderia ter a certeza de que ele era o professor doles na Casa; desejou
que Deus o abengoasse, o parabenizou pele trabalho dole; desejou que des
estivessem sempre a frente e homo o Fred falou, ele s6 pararia quando ele
perdesse e desqou que ele nunca perdesse, porque des Cram sempre
professores delis, tanto o Fred homo o colega Boz6; disse que aquela Casa, no
comego, des estavam sempre perambulando de um lada para outro se
perguntando homo iam, coma n5o iam e ele sempre falou que o Fred era a mira,
e no fim ele ngo foi mirado e tamb6m nio mirou ningu6m, pelo contrario, ele se
[eJnbrava de uma situagio que at6 e]e fez uma brincadeira e e]e fa]ou que ]a era
o Municipio quem mandava, porque era para o Municipio que des
trabalhavajn, entao, era para o Municipio, e ele ficava feliz com a atitude dele e
ele esperava que, no ano corrente, des pudessein fazed o trabalho deles limpo,
aquela Casa de Leis sem palanque politico, sein campanha eleitoral la, porque
des tinham as mas, as casas para visitar os eleitores e que la exatamente fosse
frito o trabalho doles, e foi um trabalho banana tanto pda Mesa, o Silva, o
Waltinho, a Cassia, o Cecon, des tinham o trabalho transparente que aquela
Casa levava e aquilo if era sempre muito bom, fundamental, e quem ganhava
era o Municipio, quem ganhava era a cidade; falou que, no Hlnal de ano, teve
uma pessoa que o procurou e estava transferindo a empresa para Jaguariana, a
empresa coin um carta navel de arrecadagao, uma einpresa de transported, ulna
arrecadagao boa mas, infelizjnente, chegava la na burocl-aaa e barrava judo e
n5o ia, e ligava para um, para outro, corria daqui, corria de la e n5o foi; ou sqa,
a einpresa n5o veil na cidade, dai naquele dia outra elnpresa, o rapaz que tinha
uma serralheria tamb6m o procurou na mesma situagao, ia papal, ia protocols e
n8o chegava a resposta, a pessoa precisando fazer a nota e conta para pagar,
entao, ele achava que tinham de ver alguma coisa, facilitar, ele n5o sabia o que
estava acontecendo com aquele Departamento de Fiscalizag5o que n5o ia; disse
que, naquele dia ]nesmo, ele passou doin castes para frente para verem o que
poderiam estar fazendo, para estarem facilitando para os Jnunicipes que
quisessem abrir sous neg6cios, ou mesmo,os que ja tinham os sous neg6cios,
que tinham nota fiscale tinha de mandar e ]nuitas empresas exigiam e barravam
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por muito pouca coisa, entao, o intuito era facilitar; falou que ele n5o lembrava
quem comentou if sobre o bueiro inteligente, ele constatou que foio Romilson
que comentou sobre o bueiro inteligente e falou para ele que ele se lembrava
que tinha, mats ou menos uns quinze memes atras, ele apresentou junto a
Secretaria de Obras que construia o bueiro inteligente, a pessoa foi la, reuniu
com dodo mundo e achavam uma 6tima id6ia, 6timo trabalho, a pessoa foi la,
mediu, construiu o bueiro inteligente, colocou para teste e estava em taste at6
aquele memento, nem resposta para o rapaz deram, e o rapaz at6 o excluiu do
zap deli, e ele nio se lembrava o noms da empresa do bueiro inteligente, mas
ele sabia que o bueiro estava la no Parque Santa Maria, na Rua Coronel
Alnfncio Buena, bem no portao onde entrava o arco e poderiam ver que estava
at6 pintado de amarelo if e ele achava que tinha dado certs, porque peta menos
enchente nio deu lnais la, mas enfim, ele labia que tinham coisas que, is vezes,
elam maid priorit6rias; a respeito da ETEC, disse ao Romilson, que valia
lembrar que des estiveram juntos na Secretaria da Educagao, o pessoal foi la,
olhou a area, foi em dois mil e catorze e des diziam que logo, logo, estariam
construindo; a area tinha, o Estado tinha dinheiro, a Secretaria do Estado tinha
dinheiro para estarem construindo aquela ETEC la, a cidade fomeceu o terreno
la e ele achava que des tinham de cobras mais dos Deputados para a cidade
estar construindo a ETEC em Jaguariana, uma vez que os alunos tinham de it
para outro municfpio, com Gusto alto; disse que estavam comentando na
questao da licitagao, ele achava que tinham maid im6veis bans para estarem
locando e construindo a ETEC, nio era s6 1a; if facilitaria porque ja estava no
contrato da Prefeitura mas, se houvesse licitagao, segundo informag6es, se
fosse feith por licitagdes, ngo tinha problema que a pessoa fosse concursada da
Prefeitura, que tivesse um grau de parentesco, se fosse por licitag5o, e outra
coisa, disse que teve uma agro junto a empresa Metr6polis e parecia que ida
fair do papal o projeto dos micro6nibus, das vans para os bain'os distantes,
parecia que ja tinham chegado as vans e estavaln sends adaptadas, entao, em
breve seriam atendidos os bairros distantes tbitos com micro6nibus, era um
trabalho arduo, ulna luta que estavam pedindo ha muitos anon; ha muito tempo
que estavam la; agradeceu ao Prefeito porque foi ujna proinessa dole, de estar a
frente e estar cobrando aquino e parecia que ida sair do papal e quem ganhava
era a populagao maid distante (o Sr. Presidente comunicou que havia encerrado
o tempo de fda do orador, por6m ele continuou dizendo da questao do recape
que, realmente, foi um descaso, polo ments la na Roseira, deixaram a Rua
Fernandes e a Rua Abacateiro de fora e tinham mas que n8o precisavam ser
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feitas e foram feitas; a rodovigria la s6 passava o 6nibus, a rua estava um tapete
e recapeou a rua inteirinha e flcou a MarechaIFloriano Peixoto, do Berlim, coda
esburacada, parecendo pescogo de peru, ndo tinha homo, o pessoal tinha de
procurar algu6m do bairro, se ngo quisesse chalnar o Vereador do bairro, por
exemplo na Roseira, que era ele e o Magrao, que pegassem la uin morador para
falar que iriam f azer o recape e qualrua ele orientava que fosse feita; naquele
memento o senhor Presidents informou mats uma vez que o tempo de fda do
Vereador havia se acabado e ele encerrou sua fda; a seguir, tomou a palavra a
senhora Cfssia Murer Montagner que cumprimentou a todos e disse que ela ja
estava com saudades de trabalhar na Cfmara junto com as funcionfrias e
funcionfrios da Casa, etnbora ela os viu, e des tanto tinham a ver com o
sucesso da Casa, porque se aquela Casa era bem avaliada, se a Cfmara
funcionava era porque tinha aquele grupo de funcionfrios tio experientes e
dedicados; desqou um feliz doin mil e vinte para todos des e que des
conseguissem, no ano corrente, continuar fazendo o melhor deles para que des
fizessem a obl'igagao deles, que era servir a populagao e servir a cidade e,
naquele sentido, se colocar a disposigao enquanto Vereadora para que,
principalmente, atrav6s do dialogo, porque muitas coisas que ela ouviu la
naquela noire, tinha a ver coj'n o dialogo, tinha a ver com trocar id6ia, para que
achassem o caminho melhor para a cidade, e naquele sentido ela queria render
uma homenageln ao prefeito Gustavo Reid, porque ladas as vezes que ele foi
chamado a conversar, foi chamado a dialogar, aquino aconteceu e ela achava
que com isso des caminhariam para construir uma cidade dada vez melhor, e
sabre a fda do Vereador Boz6, que ela tamb6m fazia parte, alias ela era
Presidents da Comissio de Finangas e no dia vinte e sate, ela achava que n5o
tinha chegado a convocagao ainda mas, no dia vinte e fete do dais ia ter a
reuniio quadrimestral das Metal Fiscais, com a Secretfria da Prefeitura e,
quando des olhavam Jaguariana e olhavam as outras cidades que foram citadas
la a grosso modo, des percebialn que n5o era igual, Jaguariana tinha servigo de
SaQde muito melhor, tinha a Educagao colocada em navel Estadual e Nacional
muito melhor, oferecia uma qualidade melhor, ela labia daquilo desde quando
ela era Secretgria de Educagao, aquilo vinha continuando acontecer e que tinha
espago para melhorar, des n5o eram ainda um pals de primeiro tnundo onde
tudo ja cstava acontecendo de bom e de melhor para a populagao, mas quando
ales comparavam com aquelas cidades citadas, des percebiam que a cidade era
melhor, era melhor no servigo e aquilo tudo custava recurse, mas se haviam
davidas, se des tinham de conversar sabre aquilo, era um molnento muito bom
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no dia vince e sete que a Secretgria ida estar na Casa e ela queria convocal toda
a populagao para que fosse if e tirassem aquelas davidas, ou que ouvissem para
aprender o que estava acontecendo, era muito vglido o que o Vereador colocou
e que os demais tamb6m colocaram e quanto mats transparente, alias era aquilo
que des tinham de lutar, que Fosse [ransparente porque a cidade era doles, os
recursos elam delis, des tinham de saber mesmo homo ele estava sendo gasto e
judo; entao, convidar todd mundi para aquela reuni5o de Metal Fiscais do dia
vince e fete e que fizessem todos mats um grande ano e que elevassem a cidade
de Jaguariana dada vez mats ao o que ela merecia; agradeceu a todos; em
seguida, pediu a palavra o senhor Cristiano Jose Cecon que cumprimentou a
todos e disse que ele queria primeiramente dar parab6ns, era certs que estavam
no comego da campanha polftica, aos pr6 candidatos a prefeito, que estavam
fazendo at6 o momento uma campanha limpa, uma campanha sem ataques
pessoais, dada um mostrando o seu trabalho, o seu panto de vista, ele nio ida
citar names la mas, muitas pessoas mandavam "print" para ele dizendo que tal
candidato a prefeito estava metendo o pau; daf olhava la e o cara estava certs,
estava falando uma coisa importante, ia la e consertava, e aquino era uma coisa
[ega[, o atua] Prefeito mostrando o traba]ho de]e, nio atacando ningu6m, aqui]o
ele achava que estava diferente entry os Vereadores; infelizmente, pessoas
atacando com inverdades, excitando a raiva, o 6dio, infelizmente, aquelas
pessoas que tentaraln iludir a pessoa com a antiga politica do mostra buraco,
mostra mata, n5o deu certs, nio deu certo, repetiu, ngo estava com coragem de
mostrar que, naquele momento, era candidate, porque sabia que ida tomar um
atropelo, e quem trabalhou o povo labia; falou que ele poderia ser possivel
candidate, se fosse para ganhar no grito, ele n5o ida ganhar, porque Jaguari6na
necessitava muito do trabalho deles, mesmo em campania polftica, Jaguaritlna
estava necessitando demais que fizessem aquino, que ouvissem a oposigao, des
ensinavam muito para des, para des consertarem as coisas, para des passarem
para o Prefeito e aquilo era muito importante, e homo a Tais disse da nojeira
que ida ser no ano corrente, ele estava tentando fugir daquela nojeira, ele tinha
um monte de trabalho que ele comegou e des estavam surtindo resultados,
naquele moments; n8o era que ele ida mostrar, naquele memento, o trabalho
dole, era um trabalho, e era para olharem a cor que estava o couro deli, de tanto
bater pemas nas mas, Sio Paulo e no dia trinta e um, em Brasilia, onde ele
levaria a denQncia dos excessos das constas de energia na ANEEL, diretamente,
porque ele tentou atrav6s de outras forinas e levou quinze patadas na cara,
entao,teria de ser presencial mesmo e ele ida dia trinta e um; falou que,
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infelizmente, pessoas iriam conseguir ganhar aquelas eleig6es no grito, n5o
fizeram nada e, infelizmente, iriam ter, s6 que aquelas pessoas iriam ter um
pseudo poder, um possivel poder que des achavam que tinham, por6m nunca
teriam o respeito; desejou boa noite a todos; a seguir, tomou a palavra o Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo que, primeiramente, passou a presid6ncia dos
trabalhos da Mesa para a Sra. Vice Presidents, Cfssia Murer Montagner; na
tribuna, cumprimentou a todos, a Sra. Cassia, que presidia os trabalhos naquele
momento, aos nobres Vereadores, e aproveitando o ensejo de todos que o
antecederam, desdou um feliz ano novo, e que era a primeira sessio legislativa
daquela Cfmara e que ela fosse muito proveitosa no decurso daquele ano todo
que teria ]nuito trabalho, homo tinha fido ditz ali; disse que f azia initio da sua
fda e que, naquele dia era comemorado, aludido ao Dia Intemacional de
Combate ao Cancer, uma doenga que devastava muitas familial, era o maiol '
indict de ]nortalidade peso inundo e que era importance des terem a atengao
para ipso e inedidas preventivas para prevenir esse doenga terrivel que levava
vedas todos os ands; disse que servisse de alerta, para que des repensassem
condutas, hfbitos e prevengao; disse que via, tamb6jn, movimentos pda cidade,
e elam ]novimentos positives, como a Estrada do Japon6s, no hole,
pavimentada; via, tajnb6m, o recapeamento cojno uma medida positiva, que a
populagao tamb6m se beneficiava ao transitar pdas mas da cidade, ajustes eram
maid do que necessarios, achava muito importante, e que a Casa tinha que
flscalizar, sim, e participar desses ajustes, mas as conquistas estavam ai, e a
conquista estava para a populagao poder sentir, e quando a datos nio havia
argumentos, ali estava o olHeto concrete que, ]ealmente, era fruto do trabalho;
parabenizou polo caininho que vinha tomando a cidade naquele sentido de obra
sendo executadas; disse que, falando da ETEC e que ja tinha fido mencionado
ali anteriormente, e que ele queria fazer uln breve resume, disse ao Romilson,
porque em dots lni] e onze comegaram as tratativas com o Governo do Estado,
atrav6s do Vereador Silva, que era Secretfrio a 6poca, para trazer uma bala
descentralizada, e em dois mil e doze, logo ap6s, a Vereadora Cfssia, coma
Secretfria de Educagao, deixava a Secretaria e ele assumia tamb6m, des deram
a continuidade daquele processo, e que desde dois mil e onze, se lutava pda
questao da ETEC, comegou com uma bala descentralizada, e no hole ainda era;
tivel'am muitos probleinas polo caminho, quash fechou, de verdade, e que se
nio era a determinagao do Professor Eduardo, a determinagao dos Vereadores
que ali estavam, ao lingo daqueles anon, des corriam discos sim, mas no hoje
ales sempre davam um pasco a frente, trazer ulna ETEC para Jaguariana, era
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minimizar problemas, ngo ter que pegar estradas, nio ter que viajar todos os
dias, longas viagens, para poder estudar; trazer m5o de obra qualificada para a
cidade, para ser empregado ali mesmo, no Parque Industrial que dada vez
crescia maid, e que tinham que lutar todos juntos sim pda ETEC, e que achava
que era ulna lula de todos ales, e era uma conquista para a cidade; a seguir,
parabenizou a Associagao Comercial a respeito do "Projeto Inova Ja" e que era
um proyeto de empreendedoristno, e que des estavam falando de Educagao, de
formagao qualificada, o einpreendedorismo, era a conte no hoje que ida
movimentar o Pals; disse que o empreendedorismo deveria ser ensinado desde
cede para que des pudessem movimentar a economia, de forma sustentavel, e a
Associagao Comercialestava com um proleto brilhante, e que maid para 6'ente
podiam discorrer um pouco mais sabre ele, mas pda iniciativa pele embriio
que jf estava quash para nasser, ja estava pronto, para ser apresentado para a
sociedade, parabenizou na pessoa do Presidents Joie Rodriguez, parabenizou a
coda equipe da Associaggo Comercial de Jaguariana; a seguir, disse que,
naquela semana teriam tr6s encontros, naquela semana e na pr6xima, com os
servidores pOblicos municipais para discutir a questao salarial, o dissfdio dos
servidores, naquela Casa; na quinta-keira, sexta e segunda-keira e que convidava
a todos os Vereadores para participarem, era uma reuniio para discussio por
setores e que dai as demandas seriam apresentadas, as expectativas, para forman
uma pauta de reivindicagao; disse que teve a oportunidade de participar de uma
reuni5o no Sindicato dos Servidores PQblicos Municipais havia poucos dias, e
achou muito importante des programarem aquela pauta; disse que na quinta, na
sexta e na segunda a Casa estaria aberta para aquelas discuss6es, e que tinha um
cronograma ai ja colocado; em seguida, disse que queria fazer um relate
pessoal, breve e que, naquelas f6rias, ele teve a oportunidade de it para o literal
paulista, e se deparou, no primeiro dia do literal, sua esposa coin um probleina
de saade, uma sinusite que se agravou, e que des procuraram uma Unidade de
Pronto Atendimento de SaQde na cidade onde ele estava; passaram pda
triagem, quando entraram no seton de atendimento, um laos, alas, tumulto,
pessoas tentando invadir o consult6rio do m6dico para agredi-lo, acidente,
enfim, o eads da saQde mesmo, e que ele se lembrava, naquele corridor, pdas
horan que ali estava, homo el'a diferente a sa6de de Jaguariana, como era
diferente o Hospital Walter Ferrari, homo era diferente a UPA, coma eJ'a
diferente o atendimento da cidade; disse que des Cram um cidade privilegiada,
uma arrecadagao privilegiada, um destaque na Regiao Metropolitana, uln
destaque na micro regiao que des participavam, no Circuito das Aguas; disse
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que tinham que valorizar e respeitar muito isso; disse que quando des se
deparavam com outra realidade, era facil de comparar, dava para poder
comparar com a qualidade que des tinham; disse que, por fim, nos sous trinta e
tito segundos que restavam, fez um requerimento ao Executivo perguntando
sobre um problema que alguns Guardas Municipais o pi'ocuraram sobre uns
precat6rios que forum pagos no ano passado, e que ele teve uma resposta,
naquela semana, num documento de oito mil p6ginas, que veil por CD
inclusive, ida estuda-lo, mas des tinham um precat6rio para pagar para os
Guardas Municipais ainda naquele ano, de novecentos e noventa e quatro mil
reais; perguntou se todos sabiam do que era fruto aquino? De incompet6ncia
administrativa do gestor da Pasta na 6poca; estava no processo, n5o era ele que
cstava falando; disse que ele ida estudar para estar falando com mats
propriedade e nio se exaltar ali, falando de algo sem major profundidade;
agradeceu pda atengao de todos, e desejou boa noite; a seguir, a Sra. C6ssia
Murer Montagner, Vice Presidente, devolveu a presid6ncia dos trabalhos da
Mesa ao Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo. Terminado o Expedience, o Sr
Presidente suspendeu a sessio por ] 5 (quinze) minutos, conforms detenninava
o Art. 149, Parfgrafo Unico, do Regimento Intend. Terminado o puzo
concedido, o Sr. Presidents 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 Hilfrio Nets, Inalda Lucio de
Barros Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco,
Romilson Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de
Camargo. Constatado nQmero regimental, o Sr. Presidente deu initio a Ordem
do Dia, mas nio havendo materia a ser apreciada, deu initio a Explicag5o
Pessoal dos Senhores Vereadores, mas nio havendo inscrito encerrou a Sessao,
convocando a pr6xima Sessio Ordinfria para o dia onze de fevereiro de dots
mil e vince, terra-keira, com initio deter'jninado para as dezoito e trinta horan.
Nada maid havendo a tratar, lavreia presence ata que aida e achada conforms,
vai devidamente assinada.

⑧
'H.)W

Vereador Walt.dr ;MmM4i de Camargo
lesliMnte /
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Rel'ercnte a Ata da 1" Scssio Ordin:ida, realizada aos 4 de fcvereiro de 2020.

Vereador;i Cissia purer Montagner
Vice Presjd6i

{ia Silva

Vei#ador
Segu
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