
Cfmara Municipal de Jaau31.ill!!D
Estado de S:io Paulo

Ata da Vig6sima Nona Sessio Ordinfria do terceiro ano da D6cima Sexta
Legislatura da Cfmara Municipal de Jaguariana, realizada aos dez de dezembro
de doin mil e dezenove, is dezoito horan e trinta minutos, na bala das Sess6es
:Vereador Reynaldo Chiavegato", da Cfmara Municipal, localizada no Edificio

Municipal Dr. Sebasti5o Paes de Almeida, delta cidade. Presidente Sr. Walter
Luis Tozzi de Camargo. Vice-Presidente Sra. Cfssia Murer Montagner.
Secretfrios Srs. Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Primeiramente,
foi feita a Leitura de Texts Biblico, conforms Resolugao n.' 80, de 21 de
fevereiro de 1997, sendo que o Sr. Presidente convidou o Vereador Alfredo
Chiavegato Nets para proferir o seguinte texto: Evangelho de Mateus
Capitu[o [, versicu]os 2] ao 13: "'E]a dart a ]uz um f]]ho, e voc6 deverf dar-the
o nojne de Jesus, porque ele salvarf o seu povo dos seus pecado '. Tudo isso
aconteceu para que se culnprisse o que o Senhor dissera pele profeta: 'A
virgem 6icarf gravida e dart a luz um fllho, e o chamar5o Emanuel ', que
significa 'Deus conosco '". 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 Nero, Inalda Lucio de
Ban'os Santana, Jose Munoz, 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 nOmero

regimental, o Sr. Presidente, profei'indo as seguintes palavras: "Sob a protegao
de Deus iniciamos os nossos trabalhos", declarou aberta a Sessao, dandy initio
ao Expediente: pda ordem, o Sr. Presidente disse que antes do initio do
Expediente, gostaria de fazer a leitura de um oficio que des receberam, naquela
tarde, da ASAMAS Associagao Santa Maria de SaOde, que ali passava ao
conhecimento de todos: "Jaguariana, 10 de dezembro de 2019. Oficio n '
1 39/2019 -- Presid&ncia. llustrissimo Senhor Walter Luis Tozzi de Camargo
Presidente da Cfmara Municipal de Jaguariana. Assunto: ofTcio 1 134/2019

PRE. Em resposta ao ofTcio 1 134/2019 PRE datado em 09 e dezembro de
2019 e atendendo a solicitagao formal da Presid6ncia da Cfmara Municipal de
Vereadores de Jaguariana, a Presiddncia dente Hospital, em reuniio
oficialmente realizada nas depend6ncias desta instituigao vein esclarecer
respeitosamente, pontos controvertidos questionados pelo Legislative, a16m de
esclarecer o possivel ma! entendido ocorrido eJn sessio anterior por doculnento
protocolado junto a etta Casa. Nesta oportunidade venho respeitosamente,
deixar meus votos de desculpas a etta Casa de Leis diante de tais
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circunstfncias. Cumpre esclarecer que todos os requerimentos formulados e
protocolados atrav6s da Presid6ncia delta Casa Legislativa anteriores a data de
hoje servo respondidos no puzo ingximo de 01 (uma) semana a contar desta
data. Cumpre ressaltar tamb6m o respeito e a admiragao que tenho pecos
representantes do Poder Legislativo Municipal de Jaguariana que cumprem o
seu paper magnanimalnente no exercicio de suas fung6es. Aproveito para elevar
e reiterar os mais sinceros votos de estima e consideragao desdando-lhes um
feliz Natal e pr6spero Ano Novo. Renata Stela Quirino Malachias Diretora
Presidente - da ASAMAS". Recebido nesta Casa sob o nimero de ordem, dois
mil quinhentos e trinta e cinco, dais mil e dezenove, folhas n6mero setenta e
quatro, livro nOmero trinta e novo, em dez do doze de dais mil e dezenove. A
seguir, continuou o Expediente, e, primeiramente, foram colocadas em votagao
as Atas da Sessio Ordinfria anterior, e da D6cima Quinta Sessgo
Extraordinaria, realizada aos tr6s de dezei-nbro de dais mil e dezenove, as quaid
foram aprovadas por unanimidade de votos polo Plenario, e assinadas pda
Mesa. Fol-am, tamb6m, assinadas as Atas das Sess6es Solenes de Entrega de
Titulos HonoriHicos realizadas nos dias quatro e cinco de dezembro de dois mil
e dezenove. 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 Regiments
Interno solicitando que fosse dispensada a leitura da materia oriunda do
Executive Municipal, dos Projetos, dos Requerimentos, das Indicag6es e das
Mog6es dos Senhores Vereadores, e das correspond&ncias de diversos, lendo-se
apenas as ementas, homo constavam na pauta; em discussio e votagao, fbi o
mes[no aprovado po[' unanimidade de votos. A seguir, do Senhor P]'efeito foram
lidas as ementas dos seguintes ofTcios: I.OfTcio DER-n ' 0170/2019
encaininhando a Casa Projeto de Lei que disp6e sobre a majoragao do valor da
bolsa auxilio concedida aos estudantes estagiarios da Prefeitura de Jaguariana
(Leis Municipais n's 1.869/2009 e 2.258/2014). 2. Oficio DER-n ' 0171/2019
encaminhando a Casa Veto Partial oposto ao Prqeto de Lei Complementar n '
017/2019, que disp6e sabre a criagao do Programa de Modemizagao da
Administragao Tributiria e instituia gratiflcagao fiscal aos servidores
ocupantes das carreiras de Auditor Fiscal Tributfrio e Fiscal, atuantes nas areas
tributaria, de posturas e obras, e df outras provid6ncias. 3. Oflcio DER-n '
Of 72/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que disp6e sobre denominagao
do Centro de Educagao Infantil CEI e da Escola Municipal de Educagao
Infantil EMEI "Dr. Jose Bonif ado Coutinho Nogueira". 4. Oficio DER-n '
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0] 73/20 19 encaminhando a Casa Projeto de Lei que disp6e sobre denominagao
do Centro de Educagao Infantil -- CEI "Prof ' seize Mabel Haiti de Oliveira:
5. OHcio DER-n ' 0174/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que disp6e
sabre denominagao da Escola Municipal - EM "Prof. Carlos Alberto Gi6ia,
depots de lidos, foram os proletos e o veto encaminhados para as Comiss6es
Permanentes, para parecer; 6. Oficio SEGOV n ' 01029/2019 dandy resposta ao
Requerimento n ' 183/2019 do Sr. David Hilfrio Neto solicitando c6pia das
notas flscais da COAPH Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pr6 &
Hospitalar, bem cojno, relat6rios descritivos dos profissionais, horan
trabalhadas e valores lnensais referentes ao trabalho pl'estado para a ASAMAS
e a Prefeitura Municipal de Jaguari6na; 7. Oficio SEGOV n ' 0103 1/2019 dandy
resposta ao Requerimento n ' 193/2019 da Sra. Inalda Lucio de Barron Santana,
solicitando infonnar sabre o atendimento da Indicag5o n ' 176/2019, de sua
autoria, para que sejain instalados aparelhos de exercfcios fTsicos no Parque dos
Lagos. A seguir, foram lidas as ementas das seguintes proposituras dos
Senhores Vereadores: Projetos: 1. De Lei do Sr. Romilson Nascimento Silva
que instituio dia do Assessor Parlalnentar, a ser comemorado anuallnente no
dia 13 de dezembro no fmbito do Municipio de Jaguariana, e da outras
provid6ncias; 2. De Lei do Sr. Romilson Nascimento Silva que institui a
aplicagao de questionario M-CHAT nas UBS (Unidades Bfsicas de Saide) no
ilnbito do Municipio de Jaguariana e di outras pi'ovid&ncias, depois de lidos,
foram os mesmos encaminhados para as Coiniss6es Permanentes para parecer;
Requerimentos: 1 . Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo
Municipal informar, sobre o possivel proUeto em relagao is lombadas, faixas e
plazas de sinalizag5o a serum implantados juntamente com a pavimentagao
asfaltica nos bairros Floresta, Santo Antonio do Jardim e Bom Jardim; 2. Do Sr.
Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executive Municipal informar a
respeito das (UBS) Unidade Bfsica de Sattde (populagao atendida em
habitantes, domicilios atendidos, bairros atendidos e nQlnero de atendimentos
mensais); 3. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo
Municipal informag6es sobre a possibilidade de editar Projeto de Lei que grata
da Criagao do Banco Municipal de Materiais de Construgao (coin sugestao de
minuta); 4. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo
Municipal inforlnar a respeito do protocolo de n ' 00793 1/20 19, o qual teve sua
solicitagao na data de 25/04/19; 5. Do Sr. Romilson Nascimento Silva
solicitando ao Executivo Municipal informar a respeito do retomo (positive ou
negative) de solicitag6es dos servigos pablicos atrav6s de protocolos a sereln
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dados para a populagao (populagao atendida e nio atendida em habitantes,
domicflios atendidos e nQmero de atendimentos mensais). Indicag6es: 1. Do Sr.
Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal a possibilidade
de realizar atendimento m6vel de saQde bfsico nos bairros: Floresta, Santo
Antonio do Jardim e Bom Jardim. 2. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando
ao Executivo Municipal inelhorias necessfrias na quadra de areia localizada na
Rua Julia Calhau Rodriguez, no bairro Nova JaguariOna, pr6xima ao Co16gio
Objetivo; 3. Da Sra. Inalda Lucio de Barros Santana solicitando ao Executive
Municipal que seja realizada a troca de lampadas na Av. Cruzeiro do Sul,
pr6ximo ao n ' 485, dais pastes com lampadas queimadas, no bairro Cruzeiro do
Sul. 4. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao Executivo Municipal que
com a mfxima urg6ncia, sejam respondidas as quest6es feitas polos Senhores
Vereadores desta Cfmara Municipal; 5. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando
ao Executivo Municipal que verifique a possibilidade de instalagao de pisca
alerta sabre as plazas RI (PARE), nas avenidas expressas, idCntico ao que se
utiliza em frvores de natal. 6. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando
ao Executive Municipal melhorias no bairro Residential Ana Helena; 6. Do Sr.
Luiz Carlos de Campos so]icitando ao Executivo Municipal para que sejam
repostas as telhas do panto de 6nibus localizado na Av. Antonio Pinto Catao,
entry a Rua Bemardino e Rua Eduardo Tozzi. Mog6es: 1. Do Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo de Pesar pelo passamento do Senior lsaias Nasarel Bordotti,
falecido no dia 08 de dezembl'o pr6ximo passado, aos 48 ands, nesta cidade; 2.
Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de Pesal- pelo passajnento da Senhora
lvete Theodore Malachias, falecida no dia 28 de novembro do corrente, aos 79
anos, nesta cidade; 3. Do Sr. Cristiano Jose Cecon de Congratula96es e Louvor
aos professores e instrutores dos Projetos: "Guerreiros da Paz", "Policial
Amigo" e "Lutando e Adorando", pelo amor e determinagao com criangas e
jovens delta cidade; 4. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de Apelo para
manutengao do cargo de Vice Diretor do Projeto Escola da Familia; 5. Do Sr
Walter Luis Tozzi de Camargo de Apoio ao Projeto n'80/2019, que visa tornar
obrigat6ria a participagao de um advogado no Centro Judicifrio de Solugao de
Conflitos e Cidadania (CEJUSC). A seguir, foram lidas as einentas das
seguintes correspond&ncias de Diversos: I. OfTcio n ' 1552/2019 do Presidente
do Senado Federal dando resposta ao Requerimento que se inanifesta
contrfrio a pretensao de privatizar a Empresa BI'asileira de Correios e
Te16grafos; 2. Comunicado do Fundo Nacional de SaQde (via
portals'ns.laude.gov.for), comunicando liberag5o de recursos para o Municlpio
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de Jaguari6na, no m6s de novembro de 2019, no valor de R$ 590.201,34; 3
Processo n ' 019/2019-- Finangas e Contabilidade da Cflnara Municipal de
Jaguariana, referente ao balancete menial relativo is Receitas e Despesas da
Cimara Municipal de Jaguariana de outubro/2019; 4. Processo n ' 020/2019
Finangas e Contabilidade da Cfmara Municipal de Jaguariana, referente ao
balancete mensal relativo is Receitas e Despesas da Prefeitura Municipal de
Jaguariana de outubro/2019. O Sr. Presidents ]-egistrou a presenga da Vereadora
Tail Camellini Esteves. A seguir, o Sr. Presidents colocou em votagao as
seguintes Proposituras, comumicando que se houvesse desejo de discussao,
deveriam proceder de acordo com o Art.154, alinea anica, do R.I., alterado
pdas Resolug6es n's 63 e 91: pda ordem, o Sr. Presidente apresentou ao
Plenario, requerimento solicitando que as proposituras, tanto do Expedience,
quanto da Ordem do Dia, fossem votadas pele modo eletr6nico e devidamente
anotas em livro confbrme o costume; em discussio e votagao, foia mesmo
aprovado por unanimidade de votos; a seguir, foram votados: 1 . Requerimento
do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal
informar, sabre o possivel prqeto em relagao is lombadas, faixas e plazas de
sinalizagao a serejn implantados juntamente com a pavimentagao asfaltica lIDs
bairros Floresta, Santo Antonio do Jardim e Bom Jardim, em votag5o, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos; 2. Requerimento do Sr. Romilson
Nascimento Silva solicitando ao Executive Municipal informal a respeito das
(UBS) Unidade Bfsica de SaQde (populagao atendida em habitantes, domicilios
atendidos, bairros atendidos e nQmero de atendimentos mensais) , em votag:io,
foio mesmo aprovado por unanimidade de votos; 3. Requerimento do Sr.
Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal informag6es
sabre a possibilidade de editar Projeto de Lei que trata da Criagao do Banco
Municipal de Materiais de Construgao (com sugestao de minuta), em votagao,
foia mesmo aprovado por unanimidade de votos; 4. Requerilnento do Sr.
Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal informar a
respeito do protocolo de n ' 00793 1/2019, o qual teve sua solicitagao na data de
25/04/19, em votagao, foia ]neslBO aprovado por unanimidade de votos; 5.
Requerimento do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executive
Municipal inforinar a respeito do retorno (positivo ou negative) de solicitag6es
dos servigos pablicos atrav6s de protocolos a serem dados para a populagao,
(populagao atendida e n5o atendida em habitantes, domicilios atendidos e
nQmero de atendimentos tnensais), ejn votagao, foio mesmo aprovado por
unanimidade de votes; 6. Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de pesar
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pele passamento do Senhor lsaias Nasarel Bordotti, falecido no dia 08 de
dezembro pr6ximo passado, aos 48 ands, nesta cidade, em votagao, foia mesma
aprovada por unanimidade de votos; 7. Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo de Pesar polo passamento da Senhora lvete Theodore Malachias,
falecida no dia 28 de novembro do corlente, aos 79 anos, nesta cidade, em
votagao, foia mesma aplovada por unanimidade de votes; 8. Mogao do Sr.
Cristiano Jose Cecon de Congratulag6es e Louvor aos professores e instrutores
dos Projetos: "Guerreiros da Paz", "Policial Amigo" e "Lutando e Adorando:
polo amor e determinagao com criangas e jovens desta cidade, em votagao, foi a
mesma aprovada por unanimidade de votes; 9. Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi
de Camargo de Apelo para manutengio do cargo de Vice Diretor do Projeto
Escola da Familia, em votagao, foia mesma aprovada por unanimidade de
votes; 10. Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de Apoio ao Projeto
n'80/2019, que visa tornar obrigat6ria a participagao de um advogado no
Centro Judiciirio de Solugao de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), em votagao,
foia mesma aprovada pol- unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente
deixou livre a palavra aos senhores Vereadores, que quisessem fazer uso, por
leis minutes e cinquenta e cinco segundos, seguindo ordem de inscrigao em
livro, sem apartes conforms $ 3' do Art. 154 do R.I., versando sobre Teinas
Livres: pda ordem, tomou a palavra o Sr. Cristiano Jose Cecon que
cumprimentou a todos, dizendo que ficou muito contents, naquele dia, com o
resultado da reuniio no Hospital, ele saiu de la bem esperangoso de melhoras
para o futuro de Jaguariana, foi bem democrftico, todd mundi, educadamente,
tratando uns aos outros, buscando, realmente, ter resultados; ficou muito
contents com a atuagao do Fred, do Walter Tozzi, do Silva talnb6jn, todos que
estavam if e que saiu de la esperangoso, tajnb6ln, e que terialn resultados
plausiveis; gostou da atitude da Presidente, tajnb6m, onde ela se retratou, nio
teve prepot&ncia, ela entendeu que errou e que foi muito bom; o David pediu
para a Susi represents-lo e que a Susi se comportou inuito bem, foi bem, fez os
questionamentos e que ele saiu de la muito feliz com judo que viu e que o
Neguita mandou a Carla, e que foi um neg6cio bein, uma reuniio bem
proveitosa; o Fred nio se omitiu, tudo que disse na CAmara ele disse a ela,
Presidents, com muita educagao, e ela tamb6m, o Walter intermediando tudo
coin muita intelig&ncia, ent5o, ele saiu de if muito feliz mas, ele n5o abriu a
boca, n5o abriu a boca, porque o que ele queria ida acontecer, que era a reunigo
na Casa, que era u]n questionalnento de qual ]notivo de nio se f azer a reunigo
la, eln nenhum moments, ele teve situag6es que foi proibido de fazer a reuni8o
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na Casa; ele notou que, depois que foi criada a transmissio via "Youtube", o
que aconteceu? Disse que, is vezes, inf'elizmente. por todos e por ele,
principalmente, era usado em certos molnentos para se auto valorizar coma
politico la, ele achava que era um eno, nio ia falar polos Vereadores, ia falar
por ele; is vezes, quando a reuni5o era ments explosiva, ele prestava maid
atengao. conseguia conversar melhor, por6m, n5o era homo ele queria, era
como a democracia queria, era homo a Constituigao mandava que queria o povo
junto, era com a populagao opinando e presente; ele parabenizou a todos, pda
postura do Waitinho e do Fred, principalmente; agradeceu a todos e disse que
queria falar sobre a mogao dos "Guerreiros da Paz" e parabenizou o
Coordenador Professor Vitter Rol, Coordenador e Professor do Parque
Florian6polis, o Professor Alexandre Giardiello. do Parque dos Lagos,
Professor GM Fabrizio Nunes, do Projeto "Policial Amigo" do Parque Sio
Jose, Nova Jaguariana, Santa Maria e Julia Calhau Rodrigues, onde o pr6prio
policial ministrava as aulas de Jiu Jitsu e as palestras; o Projeto "Lutando e
Adorando", disse que ngo fazia parte do apoio da Adlninistragao Publica
porque tinha a conotagao religiosa e, tudo que norteava a Administragao
Publica tinha que ser laico, entao, era respeitado; agradeceu, tamb6m, aos
instrutores sociais do Pro.veto "Lutando e Adorando" o Glfucio Lens da lgreja
Batista Boas Novak, o Renato Soared, Luiz Carlos Soares que davam eula na
Praia do Imperial e na lgreja Quadrangular do Imperial e, tamb6m a Instrutora
e Professora Renata Gongalves do Parque dos Lagos; agradeceu a todos e disse
que eram vinte ands de ]uta, vince anon e agradeceu, tamb6m, ao Rafael Blanco
polo esforgo no apoio aquele proJeto que tinha, aproximadamente, quinhentas
criangas, quatrocentos e cinquenta, mais ou menos: agradeceu e desejou boa
noite; pda ordeln, tomou a palavra o Sr. David Hilfrio Nato que cumprimentou
todos os presented e, iniciou sua f aia dizendo sobre a questao do Hospital e que
ele n5o p6de estar presents la e justiHlcou e fez com que a sua Assessora
estivesse presente em seu lugar porque foi avisado is tito da manhi e a reuni5o
era is onze e que n5o ida conseguir estar la mas, que achava importante it um
representante dele at6 para conseguir saber, exatamente, o que estava
acontecendo e dar uma satisfagao para as pessoas, nio era s6 cobrar, tinha que
tamb6m, ouvir e entender o que estava havendo; disse que ficou muito contente
com a posigao da Comissio de SaOde que conseguiu fazer o convite para a
Presidents do Hospital vir at6 a Casa e que ele esperava muito por aquele
}nomento; tamb6m 6lcou contents com a informagao de que ela ida responder
os requerimentos daquela Casa, que era muito importante ela reconhecer aquele
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erro que foi dizer que a Casa nio poderia fiscaliza-la; entao, aquilo era muito
salutar, muito vflido e que aquilo era importante para a democracia e para a
fiscalizagao e o respeito ao Legislativo e a Cfmara Municipal; entao, iriam
aguardar os pr6ximos passos at6 para pode esclarecer exatamente, porque a
reuniao, e pelo que foi passado a ele, teve diversos questionamentos e que nio
tiveram ainda respostas devido a fa]ta de material na mao, mas que ida bandar
para a Casa; entao, irialn aguardar para poder posicionar a populagao; disse,
ainda, que o que o deixou bastante chateado naquele dia, ejb contraponto ao
que aconteceu no Hospital, um ato nobre e positivo era que receberam uln
requerimento, uma resposta do requerimento da Secretaria da SaOde n6mero
mil e vince e nave de dezenove, ele leu aquela resposta pda manhi e viu que
estava com algumas diverg6ncias de infonnagao e ligou na Secretaria de Sa6de
pda conseguir se informar at6 para ele chegar na Casa, naquele dia, e ngo
cobrar publicamente, pols ida ter uma resposta antes de fazer aquilo; o servidor
deixou muito claro que estava proibido de dar informag6es a ele da Secretaria
de Saade; disse que nio ida expor o nome do servidor e, depois se os nobi'es
Colegas quisessem saber, inclusive a pr6pria Secretfria e que ele estava a
disposigao para falar mas, o servidor foi proibido por ela e polo Diretor de dar a
ele esclarecimentos e informag6es; disse que sua dOvida era muito clara e no
momento ida at6 compartilhar com des e a infoimagao que ele tlnha e valia
ressaltar, era que a Cooperativa prestava servigo tanto para o Hospital
ASAMAS, quanto para a Secretaria de Saade, via CISMETRO, dai falou homo
funcionava aquela questao e disse que o m6dico que trabalhava para a
Cooperativa e para a Secretaria de SaQde ganhava por hora, s6 que a
Compel'ativa recebia por paciente e os valores que chegaraln naquele
requerimento, o m6dico teria que ter trabalhado quarenta dias, ininterruptos,
sfbado e domingo e ter atendido mais de quarenta pacientes por dia e que
aquilo era humanamente impossivel, porque o in6dico nio atendia mats que
quatro pacientes por hora e nem trabalhava de domingo a domingo; e aquela era
a dQvida dole para questionar a Secretfria e tirar aquela informagao que, talvez
fosse um erro de digitagao mas, com aquela resposta do servidor, iriam ter que
burocratizar mais um pouco, teria que fazer um outro documento questionando
e pedindo um pouch maid de transpar&ncia; entao, Hicava la e que era triste falar
aquilo porqu& era para ser uln dia ]nuito tranquilo, o posicionamento do
Hospital positive em dar respostas aquela Casa mas, na contramgo daquilo,
veio aquela resposta da Secretaria de SaOde; falou de uma outra questao que
teriam que mobilizar la, era a questao do asf alto do Japon6s; disse que ja foi
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discutido bastante nas redes sociais, bastante com a populagao e que dada um
tinha uma versaa, algumas pessoas falavam que o empreiteiro n5o recebeu,
outras pessoas falavam que o problema estava na chuva, outras pessoas diziam
que o empreiteiro desistiu da obra, s6 que, na verdade, a Casa n5o teve at6
aquele inomento; a Qnica verdade que sabiam era que a obra que estava parada,
sim, e que o dinheiro investido la estava indo elnbora com a chuva, porque toda
a hamada que foi feita de base, a questao da brita, a questao das pedras estavam
indo elnbora e sumindo junto com a terra e a dQvida deli era quem ida vicar
com aquele prejuizo, o Municipio ou a empreiteira? Quem era culpado daquilo,
ele labia que o puzo da obra estava se estendendo e a populagao sem nenhuma
resposta e com a chuva daquele dia, maid um prquizo, e ele nio sabia se a
empresa ida arcar com aquele prejuizo que, ao ser ver, era de responsabilidade
dela, mas que aquela Casa tinha que estar maid a par daquele assunto, ele nio
sabia se a Comissio de Obras poderia intervir naquela situagao, chamar os
responsaveis at6 para uma reuniio de Comissio para des conseguirem entender
e, realmente, halal ' o que estava acontecendo para a populagao e ngo vicar aquele
:diz que me disse", ele achava que ouvir aquilo na rua, boatos, e]a normal, ]nas

quando estavam na Casa convivendo com boatos e nio tendo uma resposta
concreta, era algo que entristecia muito; disse, ainda, que conseguiu uma outra
informagao da Secretaria de Obras e, at6 ficou um pouco abismado, era a
quest5o do "tapa buraco", com o aumento das chuvas os buracos na Cidade s6
estavam ampliando, crescendo dada dia maid e aquino estava nitido, tinha a rua
Maranh5o que foram feitos diversos buracos polo Departamento de Agua para
conseguir azhar um vazamento, ent5o, naquele casa Cram dias quest6es e
acabou com a avenida e o que ele via? Disse que ficou sabendo que foram
feitos aqueles buracos peso into de um aparelho que escutava o vazamento
sonoro, um conserto de duzentos reais nio tinha side aprovado, entao, tiveram
que f azer diversos buracos na via para conseguir azhar o vazamento; s6 que
naquele momento, para tapar aqueles buracos era um valor muito mais alto que
os duzentos reais; outra questao era porque ndo tapou o buraco at6 o momento,
era polo simples cato de nio ter sido licitado o tapa buraco; todd mundo sabia
que o m6s de dezembro e janeiro era m6s de ]nuita chuva e que a Cidade era
atingida por grandes nOmeros de buracos e que nio fbi feith aquele
planejamento da Secretaria de Obras, foi pai'a a licitagao o pedido agog'a, e
senio tivesse nenhuma impugnag5o, nem nada, era trinta a quarenta dias, entao,
iriain passar o verso com os buracos na Cidade e ao seu ver, era malta de
planejamento, malta de estrutura e era o que precisavam resolver e nscalizar;
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disse que ida entrar em recesso na pr6xima semana, ]nas achava muito
importance ter aquela reuni5o; ele, particularmente, nio ia viajar, ia continuar
na Cidade, entao, se pudesse ser agendada uma reuniao, nem que fosse
informal, porque nio dava para se marcar uma audi6ncia publica, nem nada
mas, para conseguir sanar aquelas quest6es e deixar a Casa a par de tudo
aquilo; entao, era basicajnente aquilo, estavam em ama, estava fiscalizando
bastante e que a inforinagao do Obras ele conseguiu diretamente na Secretaria,
entao, aquilo nio era boats, e a questao do asfalto do Japon6s, achava que
aquela Casa precisava ter algo um pouco mais concrete; agradeceu e desdou
boa noite a todos; a seguir, pda ordem, tomou a palavra a Sra. Inalda Lucio de
Banos Santana que cumprimentou a todos e disse que tamb6m esteve na
reuniio do Hospital e que foi uma reuniio bastante esclarecida e que ningu6m
ficou na davida; o parecer da Presidente foi muito bom e que ela, Presidente,
pediu desculpa e, gragas a Deus, foi tudo bein; disse tamb6m, e pegando o
rancho do David, disse que estava muito chateada, tamb6m, porque na rua
Pires, no Nassif. e na rua Marquesini tinham dais buracos enormes e, no dia
anterior, ulna tnoto derrapou e quake que aconteceu um acidente, um buraco
enorjbe e que aquele buraco tamb6m foi feito pda Prefeitura; entao, ela estava
fazendo aquele apelo e pedindo que a Secretaria de Obras tomasse as
provid6ncias e nio deixasse chegar o Natal com aqueles buracos, pois era um
perigo tio grande, era bem na curva; entao, ela gostaria que o Departamento de
Obras fosse f azer aquele servigo antes das festas, porque sabiam que acontecia
muito acidente e que nio deixasse que acidentes acontecessem, em lugar
nenhum da Cidade mas, principalmente, onde estavam pedindo que Hizesse o
servigo; entao, era um apelo que ela fazia ao Departamento de Obras e
agradeceu; a seguir, usaria a palavra o Sr. Jose Muniz que a passou; a seguir,
peta ordem, tomou a palavra o Sr. Luiz Carlos de Campos que cumprimentou a
todos e a ladas, e que queria falar a respeito e que fez duas indicag6es, o
pessoal que jogava, praticava esporte na quadra de areia em frente ao Objetivo,
era um local bastante utilizado pelos jovens que jogavam futev61eie que
estavam pedindo uma melhora em relagao aquela quadra, entao, ele fez uma
indicagao naquele sentido; outra indicagao ia de encontro com o que o David
falou dos problemas que vinha acontecendo na Cidade e que a Inalda falou dos
buracos e tantos outros problemas; na Avenida Antonio Pinto Catao, do lado do
dep6sito de gas, eln frente ao banco ltaa, do ladd oposto da avenida fazia uns
trinta dias que tinha quebrado as telhas e que nio tinha nenhuma telha no ponto
de 6nibus e, por incrivel que parecesse, as telhas continuavam la no chao, o
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entulho estava la e a Prefeitura, infelizmente, nio tomava provid&ncia e achava
que nem seria motivo de estar f azendo uma indicagao e que era uma
manutengao corriqueira que a Prefeitura deveria fazer, homo troca de lampada,
que foi feita indicagao la e que nem precisaria estar fazendo a indicag5o, achava
que a Prefeitura tinha o pessoal suficiente para estar andando pda Cidade e
vendo o que precisava fazer mas, infelizmente, viram, inclusive tinha roto que
estava acompanhando a indicagao, as pessoas se protegendo na cobertura do
coln6rcio, agora 6poca de chuva ficava meio complicado; disse. ainda, que,
estava acompanhando e que falaram a respeito das dfvidas da Prefeitura que
teve uma melhora em setembro e que a Prefeitura gastou maid do que arrecadou
vinte e sein milh6es de reais; em outubro fizeram um levantamento e caiu em
tome de vinte milh6es de regis o que a Prefeitura gastou a mats do que
arrecadou; e, naquelas contas, brava os dados da Previd6ncia Municipal porque
o Municipio n5o podia utilizar daquele recurso e deu uma melhora e ele se
perguntou o que tinha acontecido e que foi ver a media da Despesa continuava
a mesma, nio teve nenhuma alteragao era porque tele uma Receita muito boa
de ICMS que foi dezoito milh6es e seiscentos ja deduzido os vinte por canto do
FUNDEB; entao, viain que o Municipio arrecadava bem, homo o David falou,
estava faltando gestao, precisava dar uma melhorada, diminuir a Despesa, ele
achou que tinha diminuido a Despesa e nao, e que a Despesa continuava numa
media mensal, aquela melhora ou a diminuigao do gasto a maier foi em relagao
iReceita de ICMS que foi bastantc no m&s de outubro e no m6s de novcmbro,
ele deu uma olhada no site da Secretaria da Fazenda era de catorze milh6es,
entao, o Municipio ai'recadava bem, precisava aplicar melhor o recurso que ele
arrecadava; era aquilo que queria deixar para todos e agradeceu e desejou boa
noite; a seguir, usariam a palavra os senhores Rodrigo da Silva Blanco e
Romilson Nascimento Silva que a passaram; a seguir, tomou a palavra a Sra
Tais Camellini Esteves dizendo que s6 queria fazer ujn resumo de tudo que des
falaram e que, infelizmente, a Cidade estava largada, abandonada e que at6 dais
mil e vinte, com certeza, estaria judo destruido porque o que era de buraco que
tinha na Cidade, exclamou, na rua Epitacio Pessoa foram la pegaram o piche
jogaram e, simplesmente, largaram; estava la, jogaram nos buracos, fora a
estrada do Japon&s que estavam intransitave[, as p]acas, nio tinha p]acas;
Jardim Dona Irma tinha um buraco que fazia ands e nio taparain, nio passava
um varredor, mata crescendo, ela nio podia falar bein daquela Administragao,
nio dava, a Cidade estava largada e at6 pediu desculpas, mas estava largada e
ida ver se at6 dais anil e vinte ia acontecer alguma coisa, ela achava que nio
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porque do jeito que estava Q dinheiro estava indo tudo pelo raID, infelizmente;
agradeceu e desejou boa noire; a seguir, pda ordem, tomou a paJavra o Sr.
Alonso Lopes da Silva que comegou f'alando da questao do Hospital e que ele
achou, tamb6m, que foi uma reuniio proveitosa, mas que ngo podia s6 vicar nas
inteng6es, achava que tinha que fazer das palavras a pratica e tinha que ter
aquele compromisso; uma coisa que ele achou e que nio labia e dai ia
aprendendo e at6 questionou aquilo la, era a questao do fluxo de informag6es,
pele que foi colocado pda Presidente, o normal era vir algum questionamento
da Secretalia de SaQde para a ASAMAS e nio o contrario, questionar direto a
ASAMAS, entao, $icou aquela d6vida mas, des deixaram claro e o Waltinho
at6 teve aquela oportunidade junto com o Fred que, realmente, poderia mandar
un] quesLionamento de qualquer Vereador direto para a diregao da ASAMAS,
aquino n5o tinha o menor problema, mas la tinha, ele ngo sabia se era uma
tradigao, era cultural, mas vinha atrav6s da Secretaria de Saade; entao, des
cstranharam o pessoal mandando o questionamento direto para if e CIGS,
Vereadores, falavam que nao, era uma questao normal e que a ASAMAS
poderia responder e tal, o que n5o podia em alguns cason o que des,
Vereadores, colocaram if, era vicar se escondendo atrav6s da Secretaria de
Saade, achava que qualquer informagao que fosse mandada para a ASAMAS,
ela tinha que ester respondendo, independence da posigao ou nio da Secietaria
de Saade; disse, ainda, que foi proveitoso e que ficou aquela...e que

questionaram a questao da diregao nio vir na Cgmara e que foi colorado em,
primeiro n)omento, e que ela at6 foi honesta e as poucas vezes que veio na
Ciiuara foi maltratada e que sempre Hcava com o p6 atrfs de ester vindo aqui
na Casa, mas deixaram clare que poderia vicar tranqulla e que era a Casa do
Debate, a Casa do Povo e, qualquer um, independente de ser autoridade ou n5o
poderia vir na Camara, poderia estar chamando para conveisar; entao, tinha
que, realmente, sadr do campo das inteng6es e passat para o campo da pratica
que era o dialogo entre aquela Casa, independents de ser a ASAMAS has,
qualquer setter da sociedade; sabre a questao dos but'acos ele teve a
oportunidade de estar falando na 6poca com a Secretfria de Meio Ambiente, a
Rita, e tinha uma burocracia que achava que tinha que conversar com o Prefeito
para ver homo melhol'ar aquino, o Depaitalnento de Meir Ambiente tinha que
ter um departamento la que cuidasse da questao dos buracos, se if, fez algum
buraco por vazalnento ou qualquer outro tips de coisa, achava que tinha que ter
um departamento do Meio Ambiente para estar tapando aquele buraco; o que
nio dava no moinento e que at6 teve a oportunidade de estar conversando com
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a Rita e que faziam o buraco e, depois mandava a ordem de servigo para o
Obras, n5o sabia se sempre foi feith assim e depois o Obras, dependendo do
tamanho do servigo iam fazer licitagao, qual'ia dizer, era toda uma coisa e
achava que aquele fluxo tinha que estar mudando e at6 para melhol'ar a
efici6ncia do servigo a respeito da questao do tapa buraco onde envolvia no
cano os servigos do Meir Alnbiente e de Agua; entao, achava, sabia la, deveria
ser direto na Secretaria; fez o buraco, a Secretaria tapou, nio deveria depois
mandar uma ordem de servigo para depois, dependendo, ia avaliar de coma
serra feito e des sabiam colno era a questao do fluxo; entao, aquela questao,
des tinham condigao de influenciar para ter ujn departamento la, nio labia
colno ida chamar, mas um departamento que Hcasse ligado diretamente
naquela questao de abertura dos buracos e, quando tivesse a necessidade fossem
responsaveis diretamente em estar f azendo a okra; sobre a questao que o Boz6
colocou sabre o ponto de 6nibus que, inclusive, era porto da casa deli,
conflrmando com o Boz6, pois ele tomava o 6nibus naquele ponte e que at6
tinha feito a indicagao, ngo sabia cojno estava o trfmite daquilo, mas ele tinha
razao, tinha que ver homo resolveria aquino la porque as pessoas dependiam por
estar num panto de 6nibus e tinha que estar protegido da chuva, protegido do
sol e la, realmente, era um problema, foi numa tempestade que as telhas voaram
mas, achava que tinha que arrumar aquilo la; sobre a questao e que tinha ficado
contente naquela semana, inclusive foi um dos primeiros requerimentos que ele
fbz naquela Casa soba'e a questao dos estagiarios, coma todd lnundo labia os
estagiarios recebiam uma bolsa da Prefeitura e que aquela bolsa, desde dais mil
e novo nio tinha fido reajustada e at6 colocou naquele memento que deveria ter
uma atualizagao dos valores; a principio, a resposta do requerimento foi que ida
ver a questao do contingenciamento, ver a questao do Orgamento para estar
atendendo aquilo, mas demorou um pout;o, mas foi atendida e achava que tinha
que valorizar os estagiirios, porque estagio o que era? Era, arima de tudo, a
contribuigao que qualquer Instituigao poderia dar para a questao dos estudantes,
is vezes, o aprendizado do estudante n5o era soinente na sala de alla, ele
merecia, realmente, f azer o seu complemento escobar na questao do trabalho e
que o estfLgio era aquilo, reforgar o que aprendeu na escola, faculdade, no casa
tinha o ensino m6dio e a faculdade, no dia a dia do seu trabalho; entao, ele ficou
muito contente de ver aquele requerimento dole sendo atendido sobre a questao
da valorizagao dos estagiarios, que foio reduste que a Prefeitura ida fazer a
partir do pr6ximo ano, inclusive o projeto estava la para des votarein, mas era
uma quest5o muito importance do ponto de vista dos estagiarios; outta alteragao
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que tamb6m foi feita e n5o estava no requerimento, era mudar a data do
pagamento da bolsa, todo mundo sabia que, no hoje, na FAJ, se nio estivesse
enganado, no segtmdo dia Qtil que a pessoa pagava tinha um desconto, is vezes,
a data do pagamento do estagifrio nio baba com a questao do desconto da data
do pagamento que era papa a bolsa de estudos dos estagiarios; entao, era aquilo
e desqou boa sessio para todos; a seguir, pda ordem, tomou a palavra o Sr.
Alfredo Chiavegato Nero que cumprimentou todos os presented e o Secretfrio
Municipal Valdir, dizendo que gostaria de iniciar a sua fda, primeiramente,
delnonstrando la o seu profundo pesar polo falecimento da Dona lvete
Malachias; disse que ele ficou sabendo, naquela manha, do ocorrido no dia
vinte e oito de novembro, entao, em noms das filhas Marcia, da Rosa, da Catia,
da Tina e da Silvia, ele queria extemar os seus sentimentos aquela fainilia,
aquela pessoa que trabalhou para o Municipio com muito zell e n5o s6 pele
trabalho mas, polo que a familia representou para a sociedade, entao, ele deixou
ali os sous sentimentos; e, tamb6m, a familia Bordotti, atrav6s do lsaf as que
faleceu com quarenta e oito ands e que ele,Vereador, tinha cinquenta e dots e
que teve a oportunidade de crescer com ele na rua debaixo onde era a cozinha
piloto; no hole, fazia parte da Guarda Municipal e que tinha a rua debaixo que a
turma falava, um cainpinho e que cresceram la e, infelizmente, ele faleceu,
assim homo o irm5o dele o Inacio, que era uma pessoa maravilhosa, entao, em
nolte dos irm5os do Nadir, do Irineu e da Noemi, o seu profundo pesar aquela
f amelia que tamb6m tinha na sociedade de Jaguariana o seu noms representado,
porque foi uma familia que contribuiu muito com o crescimento da Cidade;
disse, ainda, que teve a opoj'tunidade, confirinando com o David, de passar no
dia anterior na estrada do Japon6s, justamente, para ver a situag5o daquilo que
estava sends feith e daquilo que poderia ocorrer em virtude das forbes chuvas
que comegavam a assolar o Municipio e, talnb6m, todd o Estado e era
preocupante, realmente, a continuidade daquela obra, porque tudo aquino que
foi frito ida ser perdido, ou deja, tinha que fazer uin trabalho de recompactagao
da base porque, senao, posteriormente. o que poderia acontecer era maid
buracos e homo estavam falando de buraco, todo ano falava de buraco e todd
ano era a mesma coisa e tinha que falar aquino lnesmo, confinnando com a
Tail, e que dada at6 um exemplo para des e que os colegas sabiam muito bem
que, recentelnente, ele fez tl'6s interveng6es na Avenida e foram tr6s buracos e,
por causa daquelas interveng6es, o Secretfrio de Mobilidade Urbana de
Jaguariana ligava todd dia para ele, Fred, para reparar o afundamento que tinha
acontecido logo ap6s a obra, porque foi feito rapidamente, para libcrar a

157



® Cfmara Municipal de Jaeuari6na
Estado de Sio Paulo

avenida tiveram que fazer rapidamente; houve uma compactagao do solo, fez
um desnivel e fez uma valeta na avenida, em tr6s pontos, e que o Secretfrio
ligava todd dia para ele, todd dia ligava perguntando se nio ia tapas o buraco,
que n5o era nem buraco, era uma valeta, era s6 colocar a massa de novo; entao,
n5o era possivel que ningu6m cobrava o Secretfrio todo dia para que tampasse
os buracos da Cidade daf ele, Fred, falou para ele se era s6 aquele buraco que
estava dando problema e que s6 nio havia fido ref'eito, porque o empreiteiro
ngo estava no memento, estava viajando e assim que retornouja fez o servigo; e
ele citou, justamente, o buraco da rua Maranhio que foi aberto em diversos
pontos e que estava la at6 o moments, entao, tinha hora que...e que o Secretfrio
encheu o sano dole ligands todo dia e ele retornando para ele e respondendo,
entao, ele achava que o que tinha que fazed era reclamar e encher o saga do
Secretfrio todo dia, porque, nio era s6 dodo dia, el'a todo o ano o mesmo
problema e o que estava faltando, realmente, era um gerenciamento melhor
daquela situagao para que nio...os buracos des sabiam que abriam mesmo mas,
que fossem preenchidos o mais rapido possfvel e homo o David ]nesmo disse
que tinha que esperar uma licitagao de quarenta dias, mas sera que aquilo n5o
foi previsto antes, sabendo que estavam entrando num lnolnento que era difTcil
para trabalhar eln virtude das chuvas? Enfim, ele voltava a dizer que,
realmente, tinha que estar cobrando e esperava que a solugao fosse feita o mats
rapido possivel; disse, ainda, que gostaria de entrar num assunto naquele
momento com relagao ao Hospital Municipal e que dodo mundo sabia que na
semana passada ele fez uso da palavra e que foi veeinentemente critico ao
Hospital Municipal, principalmente a Presid&ncia do Hospital coin relagao a
resposta que foi encaminhada a Casa, da qual ele ficou profundamente
chateado, eln saber que aquela entidade n5o prestaria contas a Cfmara
Municipal e, sim a Secretaria de Saade, algo que, realmente, o deixou
chateado;falou ali argo que talvez nio deveria ter falado e se ele ofendeu a
Presidents, na pessoa da Presidents, a ela, Presidente, ele pedia desculpas
naquele dia e que maria em pOblico aquino, novamente, mas, ela os recebeu,
naquele dia, e que ele teve a oportunidade de it na reuniio e que n5o ida, mas
homo ficou sabendo que o colega David n5o poderia participar e
percebeu...porque a reuniio e que recebeu o email, um whatsapp, dizendo da
reuniio is sete e meia da manha, ele fez de tudo para comparecer is onze horas,
o fez representar porque usou a tribuna at6 criticando muito a pessoa da
Presidents; entao, homo ele a conhecia, ele fez questao de it at6 1a e falar e
repetir o que falou sobre ela e, logicamente, depois de ter as respostas que
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foram encaminhadas a Casa, ele pediu desculpas a ela, mas que ela reconheceu,
tamb6m, o eno da entidade em nio querer prestar esclarecimentos a Casa, que
era o cOmulo e que la ele deixou bem clara e que os nobres Paras sabiam muito
bem que ele frisou com relagao a fungal da Entidade perante ao Municfpio; a
Entidade Organizagao Social Santa Mal-ia de SaOde, era um drago da
Administragao Publica naquele Hospital, se ela era uma Organizagao Social, se
era uma entidade do terceiro setor, o name ele nio sabia, mas s6 queria deixar
claro la e esclarecer os nobles Peres e tamb6m a Presid6ncia e as pessoas que
repo'esentavam a Administragao que la era da Prefbitura; sessenta milh6es de
reais por ano eram encalninhados aquela Instituig5o para que exercesse um
traba[ho digno aos municipes na area de saade; entao, era inadmissive] uma
Entidade que recebia sessenta milh6es nio querer prestar os devidos
esclarecimentos fosse ele qual fosse, de qualquer Vereador, da forma que fosse
para aquela Casa e quando a resposta veil a Casa ele, realmente, toinou as
dores e assim homo alguns colegas...naquele momento o Sr. Presidents
infos-mou o Vereador que havia esgotado o tempo deli; o Sr. Alfredo
Chiavegato Nato pediu desculpa e desejou boa noite; a seguir, pda ordein,
tolnou a palavra o Sr. Angelo Roberto Torres que cutnprimentou todos os
presentes, o pessoal do Plenfrio e agradeceu a presenga de dada um, dizendo
que ida falar um pouco sobre a paralisagao, a lentidio da okra da estrada do
Japon6s; ele tamb6m passou naquela semana dual, tr6s vezes e, realmente, viain
que a situagao estava complicada e que vinham ressaltando aquilo desde o
initio daquelas obras falando que chuvas iriam chegar, que as chuvas iam
comegar e ele via que a responsabilidade era totalmente da empresa, a empresa
tinha um puzo para entregar a okra e que as perdas seriam custeadas pda
empress mas, era uma judiagao, o tanto que lutavam, o tanto que trabalhavam
para it atria de verba, verba do Govemo Federal, atrav6s do Deputado Carlos
Sampaio, a verba ia liberando atrav6s de mediag6es pda Caixa e ficava aquela
obra parada; ele acreditava que estava dentro do puzo para ser entl'egue, mas
nio era bem por af, a Secretaria responsavel nio labia se era a Secretaria de
Mobilidade Urbana, se era a Secretaria de Planqamento, ele acreditava que era
a Secretaria de Planqamento a responsabilidade, atrav6s do doutor R6mulo e
que, realmente, fosse tomada uma provid6ncia para ver se estava dentro do
puzo mas, que fizesse a obra andar at6 para facilitar a vida das pessoas que
moravam la, que enfrentavam, na sega o p6, na chuva o barro; disse que o nobre
Vereador Fred passou por if e poderia conferir o que ele estava f alando,
conHlrinando com o Fred; entao, nio Cram des que estavam relatando,
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metendo o pau" e nada, estavam cobrando uma coisa em que eram cobrados
na rua e bastante; entao, valid ressaltar e que todos os Vereadores questionavam
aquela situagao; a respeito do tapa buraco tamb6m, naquele dia, uma pessoa at6
colnentou com ele dizendo que estavaln recapeando o bairro Cruzeiro do Sul e
que a rua estava at6 boa, s6 que recapeal'am e que passavam pdas avenidas
tinha que tapar os buracos; dai ele explicou a situagao dizendo que eraln
trfmites diferentes, existia a licitagao para napa buraco, existia de recapealnento
e que o de recapeamento at6 queria registrar e parabenizar a empresa do recaps,
do recapeamento, porque estava fazendo um bom trabalho e que esLavam com
as obras bastante adiantadas, estavam bem adiantadas as obras, comegaram
pr6ximo do F6rum, Hospital e ja estavam no Cruzeiro, esperava que depois do
Cruzeiro adentrassem at6 a Roseira, porque ele sabia que estava no cronograma
e que a situagao tamb6m estava complicada, nio labia homo syria feith la na
rua Amoi'eira, confirmando com o Magrao, devido ao transtomo dos
caminh6es, aquele movimento, mas ele acreditava que o Condotninio Flex
abriria as portas para razed o trajeto por dentro, peso menos, no espago em que
estivesseln as obras acontecendo; disse que o Vereador David colocou atrav6s
da Comissio de Servigos e Obras, na qual ele era o Presidente, o Magrao e o
Romilson e falou ao David que poderiam, sim, marcar uma reuniao, cobrar os
responsfveis e que iriam ver quem era quem e a responsabilidade, e que

estariam conversando e seria importance que viesse na Camara; disse ao
Presidents que fariam um of(cio atrav6s da Comissio e, naquele memento,
perguntou se poderia ser ao Magrao e ao Romilson para hater um papo la e
convidar todos os Vereadores que pudessem estar piesentes; a questao do Memo

Ambiente que o Silva colocou ele sugeriu ja hf um certs tempo, nio se
leinbrava e at6 estava tentando se lembrar, a cidade que fazia aquele typo de
trabalho, o Departamento de Agua fez, homo existia ujna licitagao do tapa
buraco, do recapeamento, existia a licitagao para instalagao de fgua; entao, a
empresa que ganhava para fazer ligagao de aqua, ela tamb6m ja era responsavel
para fazer napa buraco, ou seja, ligava a agua num dia, no outro dia tudo
certinho e, no mfximo tr6s dias ja estava tapado o buraco; disse, ainda, que
passou naquela semana numa rua pr6ximo ao Parque dos Lagos, no Jardim
Dona Irllla, aquele...disse que nio era Dona Imaa e sim o Jardim Zed, Nelson
alguma coisa, a rua, e que um lnorador comentou com ele que ja fazia um ano
que fizeraln uma ligagao de aqua que abriu e que estava fein mesmo if, estava
bem no fina] da esquina, enonne; entao, achava que era facie estar
regulamentando e fazendo aquilo, o Departamento de Agua e Esgoto, Cram
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intuneros os servigos, os funcionarios, ele queria parabenizar a todos que se
desdobravam para estar atendendo de segunda a segtmda, porque nunca se saba
quando ida se estourar um registro e des estavam la fazendo; entao, naquele
caminho syria uma forma de at6 estar ajudando e adiantando tamb6m o servigo;
agradeceu aos nobres Pared e pediu a ateng5o de dada um se fosse possivel e
agradeceu a dada um doles que aprovou o Titulo de Cidadao, em especial ao
Deputado Capitao Augusto, o qual veio para a Cidade, na Qltima quinta-keira,
recebeu a hoillenagem, a singela homenagem que a Cidade podia oferecer, o
Deputado, a16m de ser um 6tiino Deputado, estava fazendo um 6timo trabalho
em Brasilia, um Deputado que defendia uma das classes que ele admirava e
gostava muito, que era a clause do Rodeo e aquele Deputado, entao, veil
receber o Titulo de Cidad8o Jaguariunense e que deixou, nada menos que um
presents de duzentos mil reais de uma emenda parlamentar para a Cidade;
entao, aquino era gratiHlcante, aquino era importante, quem dora des,
Vereadores, que todos os Deputados homenageados ali deixassem uma verba,
apesar que o Deputado que o 26 Muniz homenageou, tamb6m, o Matta deixou
uma verba para a area de saide de uma emenda parlamentar de quinhentos mil
reais; o Carlos Sampaio que tamb6in ja recebeu titulo e que jf foi citado e que
era banana e salutar e que aquela verba ja vinha direto para a Prefeitura; desejou
boa noite a todos e maid uma vez agl'adeceu a dada um e que Deus os
abengoasse sempre; a seguir, pda ordem, tolnou a palavra a Sra. Cfssia Murer
Montagner que, cumprimentou todos os presented, dizendo que queria colnegar,
a exemplo do Vereador Fred e, tamb6m da mogao que o Vereador Waltinho ftz
falando da Dona lvete Malachias que, para ela, era uma pessoa extremamente
cara no sentido de que ela, praticamente, foi criada dentro da casa dela,
cresceram junta ela, Vereadora, junta is fllhas deja, entao, ela queria mandar
um abrago fratemo para a Tina, para a Cftia, para a Marcia, para a Silvia e para
a Rosa, era a ordem etgria delay, e disse que era para contar com des sempre, a
Dona lvete foi uma pessoa que, homo ela disse, cresceu dentro da casa dela e
que teve dela sempre um carinho muito grande; a Dona lvete e a m5e deja,
Vereadora Cfssia, Gram alnigas assim homo as outras vizinhas, entao, no dia do
seu falecimento, ela sentia faltar um pedago, um pedago da sua hist6ria; entao,
ela queria mandar um abrago muito fraterno ]neslno para a familia Malachias
por aquela perda, mas sabendo que a vida da Dona lvete foi um exemplo; outra
coisa que ela queria parabenizar muito, naquele moments, era o Prefeito
Gustavo por ter encaminhado aquela Casa, que deveriam votar mais tardy,
projetos de leis nomeando dais pr6dios pablicos ligados a Educagao com os
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Homes do Professor Carlos Alberto Gi6ia e da Professora Deize Mabel Haiti de
Oliveira a Dona Deize e o Sr. Carlos, coma sempre o chamava, ela teve o
prazer de conviver com os doin, o Sr. Carlos at6 trabalharam juntos ujn pouco,
sempre foi um Diretor exemplar, um Professor exemplar, ujna pessoa que deu
exemplos na Educagao; ela acreditava que foi no ano passado que ela,
inclusive, fez a indicagao para que o name deli ficasse a disposig5o e, naquele
dia, o Prefeito, entao, reconheceu a importancia do Professor Carlos Alberto
Gi6ia e que ida nomear uma escola com o name dele e, tamb6m, com o name
da Dona Deize que at6 dava uma dorzinha no corag5o de n5o ser ela que estava
f azendo a indicagao mas, felizmente, o Prefeito teve aquela sensibilidade, a
Dona Deize foia pro6essora dela e ela gostava de dizer que foi la na sexta s6rie,
era para imaginar que ja fazia um bom tempo, mas ela ngo esqueceu dos
exemplos e, enquanto professora que ela, Vereadora, se tornou, em muito se
espelhou na figura e no exemplo da dona Deize; entao, parabenizou o Prefeito,
parabenizou as familial do Sr. Carlos e da Dorla Deize; agradeceu; a seguir,
pda ordetn, tomou a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo dizendo que
maria o uso da palavra no palpito e passou os trabalhos da Mesa pal'a a Vice-
Presidente Cfssia Murer; a seguir, desejou boa noite a todos, a Presidente em
exercicio na Mesa - Vereadora Cfssia e todos os demais Vereadores presentes,
os servidores da Cgmara Municipal, todos que acompanhavam no Plenfrio da
Cimara e quem tamb6m acompanhava pdas rides sociais, atrav6s da intemet;
disse que ida iniciar a fda pdas duas mog6es que flzeram de pesar; a primeira,
mog5o pele lsaias Bordotti que tinha uma diferenga muito pouca na gerag5o,
um jovein de quarenta e tito ands que os deixavam vitima de ul-na doenga,
entao, aquino marcava e consternava muito a sociedade de Jaguariana; tamb6m
a Dona lvete, com setenta e novo anos que, tamb6m os deixou, maes de today
aquelas pessoas queridas que foram divas pele Fred e pda Cfssia e, tamb6m,
av6 da Marina e de todos os netos que ela possuia, enfim, era uma familia
enlutada pda dor !nas, tamb6m na certeza, na certeza da H naquele Cristo que
ressuscitou, aquele Cristo que deixou na cruz o seu maier exemplo; entao, ele
deixava la as condo16ncias a ambas as familias; tinha ainda uma mogao delis de
apelo ao Govemador do Estado de Sio Paulo -- Govemador Jo5o D6ria sabre
um proleto, um decreto, na verdade, expedido polo Govemador pal-a que no
pr6ximo ano acabasse com o cargo de Vice-Diretor da Escola da Familia; a
Escola da Familia era um grande projeto deixado e criado no Govemo do
Estado que beneficiava tanta dente aos finais de semana e, inf'elizmente, uma
reestruturagao administrativa junto a Pasta vinha de encontro a extinguir aquele
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cargo homo forma de economia, mas nio entendia que, realmente, o Vice
Diretor participava da vida escobar, participava de dentro da gestao, no dia a dia
da escola, nio era s6 aos finais de semana, era uma perda muito grande para a
educagao; entao, estava encaminhando para que o Governador refletisse com
muito carinho e pudesse repensar pda nio extingao do cargo de Vice-Diretor da
Escola da Famflia que era uma figura que contribuia muito com a educagao nas
escolas Estaduais; outra mogao deles e dai de apoio ao Projeto de Lei nOmero
oitenta de dois mil e dezenove, que tramitava, naquele momento, no Senado
Federal e a mogao ida para o Presidents do Senado, para o Presidents da
Cfmara dos Deputados e, tajnb6ln para o Deputado Baleia Rossi para
intervengao ejn favor dos Advogados, e que existia uln Centro de Conciliagao
chamado Sejusc em todos os Estados e naquele Centro, muitas vezes, a
conciliag5o era feita at6 sem um professional de Direito; entao, o que os
Advogados vinham pedindo? Que fosse um conciliador, entao, polo ments, um
advogado para que garantisse os direitos, para que n8o houvesse nenhum typo
de excesso e, de repentc, ter que refazer um acordo que era feito ]a por ter
descumprido album preceito legal; entao, no hole, a OAB se manifestava
naquele movimento nesse sentido e la des, Vereadores, deixavam o apoio a
Ordem dos Advogados do Brasil em navel Nacional para que o Projeto de Lei
nQmero oitenta prosperasse no Senado e, realmente, garantisse o direito a todos
at6 quem estava indo contra a Constituigao e que a Constituigao dizia que o
Advogado era essential para o exercicio da Justiga; disse, ainda, que gostaria de
mencionar tamb6m a reunigo do Hospital naquela manhi e que saiu bastante
feliz com o resultado dela e que ele admirava muito a sinceridade, pris quando
tinha alba para dizer fosse ali ou la, ou em qualquer lugar tinha que ser ditz e
que, naquele dia, foi muito transparente a reuni8o e a posigao da Casa foi de
cobras mesmo, cobraram uma postura pda forma, talvez equivocada do que
tinha chegado at6 1a, e dai contestaram um pouch a posigao do colega que
mencionava, naquele parecer, que nio tinha que se dar satisfag5o e la fez uma
carl'egao ao nobre colega polo seguinte: ele ngo podia vicar pedindo
infos-mag6es de um particular, jamais ele poderia fazed- ujn requerilnento
pergLmtando quanto que o Boz6 tinha na conta deli, perguntal ' qual o
patrim6nio do Magrao, nio teria cabimento aquilo, era particular, nio tinha o
direito sabre aquilo, ]nas uma Instituigao que recebia subvengao do Municipio
tinha que prestar contas a Cfmara Municipal, era o papel do Legislativo
fiscalizar e acoinpanhar aquele gasto, entao, com certeza defendiam aquela
bandeira e no hoje colocaram aquilo muito claro; la ele reconhecia a posigao da
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doutora Renata em ter a humildade de pedir desculpas, se retratar e, inclusive,
oficialmente, homo combinaram e o que foi combinado pda manhg at6 o
presente moilaento estava sends cumprido e la ele fazia votos que continuasse;
deixou clara ainda aos nobres Vereadores que logo ap6s a Sessio Ordiniria era
necessfrio uma Sessgo Extraordinaria, tinha o Orgamento para votar; ent5o o
Orgamento se votava em duas vezes e tinha que votar uma Sessio
Extraordinfria logo ap6s a primeira Sessio Ordinfria que seria convocada ao
final com a paula estabelecida para que pudesse apreciar aquela materia; era a
Qltima sessio do ano Ordinfria e que teriam que fazed aquilo com ulna certa
brevidade; entao, logo ap6s a sessio teriam uma Sessgo Extraordinaria; antes de
encerrar ele ainda tinha uln minute e vinte e cinco segundos e disse que gostaria
que, logo ap6s o encerramento do Expediente, que se reunissem no Juridico
para tratar de alguns assuntos pertinentes a pauta que estava naquele dia, para
ver a melhor locagao das mat6rias e coma poderiam resolver logo em seguida;
entao, ida pedir quinze minutos para fazer aquilo; agradeceu a todos desejando
um feliz Natal, um feliz Ano Novo a todos que acompanhavam e que fosse
abengoado e de paz e que o Menino Jesus que, logo ida aproximar para
comemorar aquele aniversfrio de dots mil e dezenove anos, agradeceu; naquele
momento a Sra. Cfssia Murer Montagner devolveu a Presid6ncia ao Sr. Walter
Luis Tozzi de Camargo. Terminado o Expediente, o Sr. Presidente suspendeu a
sessio por 15 (quinze) minutos, conforms determinava o Art. 149, Paragrafo
tInteD, do Regiments Intemo, e no moments da paula da sess6es, foram
entregues diplomas de honra ao m6rito ao Coordenador, Professores e
Instrutores dos Projetos: "Guerreiros da Paz", "Policial Amigo" e "Lutando e
Adorando". Tenninado o puzo concedido, o Sr. Presidents reabriu a Sessgo
determinando a feitura da chamada, onde foi anotada a presenga dos seguintes
Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Neto, Angelo
RobeNo Torres, Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hi16rio
Nato, Inalda Lucio de Barris Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos,
Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e
Walter Luis Tozzi de Camargo. Constatado nOmero regimental, o Sr. Presidente
deu infcio a Ordein do Dia: Em Unica Discussao, foram apreciados: 1 . Projeto
de Lei n ' 098/2019 do Executivo Municipal, que altera, conforine especifica, a
Lei Municipal n ' 2.610/2019, que autoriza o Poder Executivo a conceder
repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescence ao Projeto Lar Feliz, entidade cadastrada no Conselho Municipal,
para execugao de projetos aprovados, e da outras provid6ncias (Quorum de
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deliberagao: maioria dimples: Art 49, "a", $ 1', do R.I). Primeiramente, foi feita
a leitura do Parecer das Cotniss6es Permanentes de Constituigao, Justiga e
Redagao e de Orgamento, Finangas e Contabilidade e de Saide,
Educagao,Cultura, Assist6ncia Social, Lazer e Turismo. Em Discuss5o e
Votagao foia mesmo aprovado por unanimidade de voids; 2. Projeto de Lei n '
099/2019 do Executivo Municipal, que altera, conforme especifica, a Lei
Municipal n ' 2.609/2019, que autoriza o Poder Executivo a conceder repasse de
recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescence a APAE, entidade cadastrada no Conselho Municipal, para
execugao de projetos aprovados, e da outras provid&ncias (Quorum de
deliberagao: maioria dimples: Art 49, "a", $ 1', do R.I). Primeiramente, foi feita
Leitura do Parecer das Comiss6es Permanentes de Constituigao, Justiga e
Redagao e de Orgalnento, Finangas e Contabilidade e de Saade,
Educagao,Cu]tura, Assist6ncia Social, Lazer e Turismo. Em Discussio e
Votagao foio mesmo aprovado por unanimidade de votes; 3. Prqeto de
Decreto Legislative n ' 022/2019 da Mesa da Cfmara Municipal, que axa o
Romero de Vereadores para a 17' Legislatura (2021-2024), e df outta
provid6ncia (Quorum de deliberagao: maioria silnples: Art 49, "a", $ 1', do
R.I). Prilneiramente, foi feita a leitura do Parecer Conjunto das Comiss6es
Permanentes de Constituigao, Justiga e Redagao e de Orgamento, Finangas e
Contabilidade. Em Discussao, pediu a palavra o senhor Presidente comentando
que a Mesa Diretora apresentou aquele pl'ojeto homo determinava a Lei
Organica e o Regimento Interno, e no projeto previa treze vereadores com base
no Oltimo denso, homo dizia a Lei Organica, o texts estava muito claro, que era
o denso oficial nio o prqetado e dizia no denso que tinham quarenta e quatro
mil habitantes e se houvesse alguma mudanga no pr6ximo denso, que serif feito
em dais mil e vinte, a pr6xima Legislatura poderia decibel-ar polo aulnento das
cadeiras da Cflnara Municipal, entao, foi usado exatamente da legalidade para
apresentar e ]a e]e queria extemar a opiniao de]e homo Presidents, de que ]a
naquela sessgo tinham tr6s ex presidentes e ele, na atual presid6ncia e a
eshutura da Casa, com tudo o que tinham naquele dia, nio comportava maid do
que tinham, neon em gabinetes, nem em estrutura fisica, ]nuito ]nenos maid
algum parlamentar na Casa, entao, quando tomassem ujna lnedida para pensar
em aumento de parlamentar, tinham de se pensar em tudo, exatamente na
estrutura fisica, que era o maior limitador, e ele entendia, tamb6m que, naquele
moments, nio era oportuno aumentar aquela despesa no Poder Legislative,
entendia que o Poder Legislative com treze vereadores representava ]nuito bem
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a sociedade, e ele pedia la a colaboragao dos nobres Vereadores para a votagao
daquele proUeto, homo era de obrigagao deles, casa algu6m quisesse aldo em
contrfrio ele, suspendia a sessio para apresentar alguma emenda, e la estava a
opiniao da Mesa Diretora concluindo o estudo que foi feith, com o parecer
juridlco da Casa e passou pdas Comiss6es tamb6m aquele projeto e if ele fazia
defesa de que mantivessem treze vereadores na Cfmara Municipal de
Jaguariana. Em votagao o Projeto de Decreto Legislative n ' 022/2019 da Mesa
da Cimara Municipal, que flxa o nQmero de Vereadores para a 17' Legislatura
(2021-2024), e da outta provid6ncia, foio mesmo aprovado por unanimidade
de votos. A seguir dos Srs. Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon,
Angelo Roberto Torres, Rodrigo da Silva Blanco e Jose Muniz foi apresentado
requerimento com fulcro na alinea "b", inciso 1, do art. 185 do Regiments
Interno, para que o Projeto de Lei que disp6e sobre a majoragao do valor da
bolsa auxilio concedida aos estudantes estagiarios da Prefeitura de Jaguarjana
(Leis Municipais n's 1.869/2009 e 2.258/20]4), encaminhado a Casa atrav6s do
OfTcio DER-n ' 0170/2019, fosse apreciado em Qnica discussao, naquela
sessao; eln discussao, pediu a palavra a senhora Cissia Murer Montagner
dizendo que a questao da urg6ncia era, realmente, importante poi'que ja iniciava
no pr6ximo ano com reajuste; a seguir, o senhor Presidente suspendeu a sessgo
para que pudessem decider a forma de votagao do referido requerimento
Terminado o puzo concedido, o senhor Presidents reabi'iu a sessao,
comunicando que a votagao do requerimento de urg6ncia especial seria de
forma digital e em votagao, foio requerimento aprovado por unanimidade de
votos; a seguir, o Sr. Presidente designou o Vereador Alonso Lopes da Silva
homo relator especial para exarar parecer ao referido projeto, motivo pelo qual
suspendeu a sessao; decorrido puzo necessArio para a feitura do parecer, o Sr.
Presidents reabriu a sessio deterjninando a leitula do Parecer do Relator
Especial designado; a seguir, foi apreciado o Projeto de Lei n ' 103/2019, do
Executivo Municipal, que disp6e sabre a majoragao do valor da bolsa auxilia
concedida aos estudantes estagiarios da Prefeitura de Jaguariana (Leis
Mtmicipais n's 1.869/2009 e 2.258/2014) (Quorum de deliberagao: inaioria
samples: Art 49, "a" $ 1', 1, do R.I.). Em discussao, pediu a palavra o senhor
Luiz Carlos de Campos solicitando para que fossetn repetidos os valores de
estagifrios que estavam cursando ensino tb6dio e t6cnico e navel superior e se
poderiam passar novamente os valores; o senhor P]'esidente repetiu os valores
onde dizia que no navel m6dio e t6cnico seria de trezentos e oitenta e cinco reais
e no inciso doin aos de navel superior sel'ia de seiscentos e sessenta reais; o
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senhor Luiz Carlos de Campos disse que ele achava que nio poderia aumentar
porque ndo poderia fazer emenda naquele sentido, porque o valor tamb6m era
baixo e que Cram leis horas de trabaiho, o senhor Presidents disse que sim,
Crain sein horas e seguia a lei federal de estagio. A seguir, em votagao o Projeto
de Lei n ' 103/2019, do Executive Municipal, que disp6e sobre a majoragao do
valor da bolsa auxilio concedida aos estudantes estagiarios da Prefeitura de
Jaguariana (Leis Municipals n's 1.869/2009 e 2.258/2014), foio mesmo
aprovado por unanimidade de voids. A seguir dos Srs. CAssia Murer
Montagner, Cristiano Jose Cecon, Rodrigo da Silva Blanco, Inalda Lucio de
Barris Santana e Angelo Roberto Torres, foi apresentado requerimento com
fulcro na alinea "b", inciso 1, do art. 185 do Regimento Interno, para que o
Projeto de Lei do Sr. Romilson Nascimento Silva que instituio dia do Assessor
Parlamentar, a ser comemorado anualmente no dia 13 de dezembro no fmbito
do Municipio de Jaguariana, e da outras provid6ncias fosse apreciado em Qnica
discussao, naquela sessao; em discuss5o e votagao, foia requerimento aprovado
por unanimidade de votes; a seguir, o Sr. Presidente designou a Vereadora
Cfssia Murel- Montagner colno relatora especial para exarar parecer ao referido
projeto, motive peso qual suspendeu a sessao; decorrido puzo necessfrio para a
feitura do parecer, o Sr. Presidente reabriu a sess5o determinando a leitura do
Parecer da Relatora Especial designada; a seguir, foi apreciado o Projeto de Lei
n' 107/20]9, do Sr. Romilson Nascimento Silva que instituto dia do Assessor
Parlamentar, a ser comemorado anualmente no dia 13 de dezembro no fmbito
do Municipio de Jaguariana, e da ouh'as provid6ncias (Quorum de delibeiagao
inaioria dimples: Art 49, "a" $ 1', 1, do R.I.). Em discussgo e votagao, foi o
lnesmo aprovado por unanimidade de votes. A seguir dos Srs. Cfssia Murer
Montagner, Cristiano Jose Cecon, Angelo Roberto Torres Rodrigo da Silva
Blanco, e Inalda Lucio de Bands Santana, foi apresentado requerimento com
fulcro na alinea "b", inciso 1, do art. 185 do Regimento Inferno, para que o
Projeto de Lei do Sr. Romilson Nascimento Silva que instituia aplicagao de
questionario M-CHAT nas UBS (Unidades Bfsicas de Saade) no fmbito do
Municfpio de Jaguariana e df outras provid6ncias em (tnica discussao, naquela
sessao; em discuss5o e votagao, foia requerimento aprovado por unanimidade
de votes; a seguir, o Sr. Presidente designou a Vereadora Cfssia Murer
Mlontagner cojno relatora especial para exarar parecer ao referido projeto,
motivo peso qual suspendeu a sessao; decorrido puzo necessgrio para a feitura
do parecer, o Sr. Presidents reabriu a sessio detemainando a leitura do Parecer
da Relatora Especial designada; a seguir, foi apreciado o Projeto de Lei n '
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107/2019, do Sr. Romilson Nascimento Silva que instituia aplicagao de
questionario M-CHAT nas UBS (Unidades Bfsicas de Saade) no fmbito do
Municipio de JaguariQna e df outras providQncias (Quorum de deliberag5o
maioria samples: Art 49, "a" $ 1', 1, do R.I.). Em discussio e votagao, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos. A seguir dos Srs. Cfssia Murer
Montagner. Cristiano Jose Cecon, Angelo Roberto Torres Rodrigo da Silva
Blanco, e Jose Muniz, foi apresentado requerimento com fulcro na alinea "b"
inciso 1, do art. 185 do Regiments Intemo, para que os Projetos de Lei do
Executive Municipal, abaixo relacionados, fossem apreciados em Qnica
discussao, naquela sessao, sendo des: 1. Projeto de Lei que disp6e sobre
denominagao do Centro de Educagao Inf antil CEI e da Escola Municipal de
Educagao Infantii EMEI "Dr. Jose Bonifhcio Coutinho Nogueira:
encaminhado a Casa pele Oficio DER-n ' 0172/2019; 2. Projeto de Lei que
disp6e sabre denominagao do Centro de Educagao Infantil CEI "Prof ' Deize
Mabel waite de Oliveira", encaminhado a Casa atrav6s do OfTcio DER-n '
0173/2019; 3. Projeto de Lei que disp6e sobre denominagao da Escola
Municipal - EM "Prof. Carlos Alberto Gi6ia, encaininhado a Casa atrav6s do
OHcio DER-n ' 0174/2019; em discussio e votagao, foio requerimento
aprovado por dez votes fhvorfveis, sends dois contrfrios dos Srs. Luiz Carlos
de Campos e Tais Camellini Esteves; a seguir, o Sr. Presidents desginou homo
Relatora Especial para exarar parecer aos referidos projetos, a Vereadora Cdssia
Murer Montagner, motive polo qual suspendeu a sessao; reabrindo a sessao, foi
determinada a leitura do parecer da Relatora Especial designada, por6m, pda
ordem, pediu a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Nets apresentando Emenda ao
projeto, e que at6 pediu por uma questao de ordem. porque, lido o parecer, o
mesmo fazia meng5o a um homenageado, e o que des queriam propor era um
outdo name ao espago, entao, ele pediu at6 para votarem a emenda primeiro; o
Sr. Presidente disse que, acolhida a apresentagao da Emenda, passava a
discover sobre a mesma, na sua leitura: Emenda modificativa dos Srs. Alfredo
Chiavegato Nato, David Hilfrio Nets, Luiz Carlos de Campos e Tais Camellini
Esteves: "Art. I ' Altera ementa e o art. I ' do Projeto de Lei n ' 104/2019:
:Disp6e sobre denominagao do Centro de Educagao Infantil CEI e da Escola
Municipal de Educag5o Infantil EMEI "Prof ' Maria Olinda de Almeida
Rizzoni". Art. I ' A unidade escolar, a ser instalada na Estrada Judite dos Santos
Pinto, n ' 770, Chfcara Recreio Primavera, em Jaguari6na-SP, denominar-se-f
Centro de Educagao Infantil CEI e Escola Municipal de Educagao Infantil
EMEI "Prof ' Maria Olinda de Almeida Rizzoni". A seguir, o Sr. Presidents
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disse que diante da Emenda apresentada, e coin o Parecer exarado em conjunto
aos tr6s proletos, suspendeu a sess5o para que fosseln feitas as alterag6es que
fossem necessarias; decorrido puzo para as alterag6es, o Sr. Presidents reabriu
a sess5o, de posse do Parecer da Relatora Especial ao Prqeto de Lei n
104/2019, do Executive Municipal, pedindo ao Sr. Secretfrio que fizesse a
leitura do ]nesJno, e a seguir, discutiriam a ei-nenda; tel'jninada a leltura, o Sr.
Presidente colocou em discussao, a emenda apresentada ao proUeto, pediu a
palavl'a a senhora Cfssia Murer Montagner perguntando se ja havia sido aida a
einenda que sugeria outro nolte, e o senhor Presidente disse que sim, e que
sugeriam a substituigao do name para EMEI Professora Maria Olinda de
Almeida Rizzoni; a senhora Cfssia disse que ela, com todd o respeito ao nome
da professora sugerida, ela ida ter o maior orgulho em uma pr6xima votagao
votar a favor do name dela para que denominasse alguma escola no Municfpio,
mas no moments, o name do Jose Bonif acid chegou ja sugerido, entao, ela
pedia aos nobles colegas que votassem n5o a emenda; em seguida, pediu a
palavra o senhor Alfredo Chiavegato Neto que, maid ulna vez, cumprimentou a
todos e disse que mais uma vez estavam Id discutindo a denoininagao de um
espago pablico municipal, da qual com relagao ao holnenageado o projeto foi
aprcsentado em regime de urg6ncia, CIGS ficaram sabendo, naquele molnento, e
nada contra o homenageado, e ele acreditava que aldo que foi ajnplamente
debatido la, nio s6 naquela legislatura mas, em vfrias outras que des deveriain
nos espagos pablicos inunicipais homenagear pessoas que Hzeram algo polo
municfpio de Jaguariana; lembrou que tiveram um cano recente que a esposa de
um ex presidente tinha o nome em um espago pablico municipal e,
posteriomaente, foi substituido o noms, aldo que era muito chats e des sabiam
que n5o deveria prosperar nunca e, naquele memento, des forum acolnetidos if
de tr6s proletos para serum votados em regime de urg6ncia, dois doles de
professores que fizerain papel merecido, a professora Dona Deize e o senhor
Carlos Gi6ia, junta, a administragao estava correta, mas com relagao ao name
da que estava sendo construida e ida ser inaugurada no pr6ximo ano, com o
nome do homenageado que foi, aos olhos dele, ele nio concordava, ele achava
que deveriam apresentar, realmente, e acatar aquela emenda, ele achava que a
dona Nilde Rizzoni teve um curriculum que conseguiram azhar rapidamente,
gragas ao trabalho da Secretaria, extenso, que trabalhou e lecionou no
Municipio desde mil novecentos e quarenta, ele achava que nada mais justo ter
o nome daquela pessoa naquele espago; ele sabia que era uma situagao difTcil
para todos, ele gostaria de pedir o apoio de todos e colno dissc a nobre
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Vereadora Cassia, caste a emenda nio fosse aprovada, ela tinha lg a indicagao
daquela pessoa, a pr6xima escola que ida acontecer o initio das obras a partir
do pr6ximo ano mas, ele ainda gostaria muito que aquele espago tivesse o home
da dona Maria Olinda Rizzoni, era alba dificil de discutir, o homenageado que
foiproposto, ele gostaria de saber o que ele fez para o Municipio, e se algu6m
pudesse radar o que ele fez e o que ele propos para o Municipio poderia ser que
at6 ele conseguisse declinar seu vote favoravel, ]nas at6 aquele momento ele
ida votar favorgvel a emenda, e era 16gico que se a emenda nio passasse, nio
tinha o que opumha a votar favorfvel tamb6m ao nome daquela pessoa mas, ele
gostaria que des talvez mantivessem o nome que lg foi proposto pecos nobres
Pares, em virtude de que des sugeriram ainda que o proleto fosse discutido e
votado mais para a frente mas, existiam prazos para sereln culnpridos, para que
des pudessem dirimir qualquer coisa com relagao aquela homenagem, e homo
ele era o signatario da emenda, ele nio poderia deixar de solicitar o apoio dos
nobres Paras, era uma pessoa que, realmente, merecia aquela homenagem, que
tinha la o seu curriculum apensado ao projeto, para queen quisesse depois ler e
refer e ele nio ida ler la, porque era grande, ela era m5e do diretor da Escola
Estadual, o Alberto Rizzoni, pessoa que tamb6]n tinha u]n trabalho ]nuito
grande na area de Educagao e merecido, mas faso a emenda nio prosperasse,
tinha la por parte da administragao a pessoa sugerida, para que fosse
homenageada na pr6xima escola; agl'adeceu a todos e pediu o apoio dos nobres
Paras. Em votagao a Emenda, foia mesma rqeitada por tito votos contrarios,
sends quatro favorfveis dos Srs. Alfredo Chiavegato Nato, David Hilfrio Nero,
Luiz Carlos de Campos e Tais Camellini Esteves; a seguir 6oi apreciado o
Projeto de Lei n ' 104/2019, do Executivo Municipal, que disp6e sobre
denominagao do Centro de Educag5o Infantil -- CEI e da Escola Municipal de
Educagao Infantil EMEI "Dr. Jose Bonif acid Coutinho Nogueira" (Quorum
de deliberagao: maioria simpler: Art 49, "a" li I ', 1, do R.I.). Em discuss5o e
votagao, foio referido projeto aprovado por dez votes favorfveis, sendo doin
contrfrios dos Srs. Luiz Carlos de Campos e This Camellini Esteves; a seguir, o
Sr. Presidents designou a Vereadora Cfssia Murer Montagner cojno relatol'a

especial para exarar parecer aos Projetos de Lei n ' 105 e 106/2019, motive polo
qual suspendeu a sessao; decorrido puzo necessfrio para a feitura do parecer, o
Sr. Presidente reabriu a sess8o determinando a leitura do Parecer da Relatora
Especial designada; a seguir, foram apreciados: 2. Projeto de Lei n ' 105/2019,
do Executive Municipal, que disp6e sobre denominagao do Centro de Educagao
Infantil CEI "Prof ' Deize Mabel waite de Oliveira" (Quorum de deliberagEio
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malaria samples: Art 49, "a" $ 1', 1, do R.I.). Em Qnica discussio e votagao, foi
o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 3. Projeto de Lei que disp6e
sobre denominagao da Escola Municipal - EM "Prof. Carlos Alberto Gi6ia
(Quorum de deiiberagao: maioria simpler: Art 49, "a" $ 1', 1, do R.I.). Em
discuss5o e votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votos. O Sr.
Presidente apresentou Requerimento de prorrogagao de sessao, com
fundamento no art. 140, cominado com o art. 23, 1, "a", amboy do R.I. para que
se uitimasse a votagao das proposituras da Ordem do Dia, visto o tempo
regimental estar se esgotando; suspended a sessio para que a t6cnica colocasse
o requerimento no sistema; feith ipso, reabriu a sessio e em discuss5o e votagao
o requerimento, foio mesmo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, eln
Primeira Discussio foi-am apreciados: 1. Projeto de Lei n ' 079/2019 do
Executivo Municipal. estima a RECEITA e flxa a DESPESA do Municipio, do
Servigo de Aqua e Esgoto SAE e do Fundo Especial de Previd6ncia Social
dos Servidores POblicos RPPS, para o exercicio de 2020 (Quorum de
deliberagao: maioria absoluta: Art .50, $ 1', Vlll, do R.I. cc Art. 42 da LOM).
O Parecer da Colniss5o Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade
foi lido na Sessio Ordind'ia anterior, acontecida ejn tr6s de dezembro de dais
mil e dezenove; a seguir, foram apresentadas as seguintes et-nendas: Emenda n '
01 dos Srs. Alfredo Chiavegato Neto, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos,
Tail Camellini Esteves e Angelo Roberto Torres, alterando o Inciso I e
acrescendo alinea no artigo 4' e alterando o inciso I no art. 7' do referido
proleto de lei: "Art. 4' O Poder Executivo 6 autorizado, nos tennos da
Constituigao Federal e Lei de Diretrizes Orgamentfrias a: I abrir no curso da
execugao orgamentfria de 2.020 cr6ditos adicionais at6 o limite de 15% (quinze
por cento) da despesa total fixada por este lei, atrav6s de Decreto, deduzidos
para o cflculo os valores do Funds Especial de Previd6ncia Social dos
Servidores PQblicos Municipais: a) fifa o Poder Legislativo autorizado a abrir
cr6ditos adicionais suplementares at6 o limite perceptual especi$1cado no inciso
[ deste artigo, com recursos resu]tantes da anu]agao de suas pr6prias dotag6es,
atrav6s de Ato da Mesa; Art. 7' A autarquia 6 autorizada a : labrir no curd da
extens5o orgalnentaria de 2020 cr6ditos adicionais at6 o limits de 10% (dez por
cento) a despesa total a ela fixada por esta lei, atrav6s de Decreto;" Eln
discuss5o, pediu a palavra o senhor Alfredo Chiavegato Nets, dizendo que ele
gostaria, primeiramente, de enfatizar a insist6ncia dole naquela redugao dos
percentuais do remanqamento em virtude de que, primeiro, os indices
inflacionais estavam caindo, aquilo era uln hfbito anteriormente porque a
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inflagao era muito alta e fazia com que tivesse de mexer ]'nuito com o
Orgamento, com a estabilidade econ6mica; aquino vinha reduzindo ao lingo do
tempo, achava que nas ultimas redug6es foi em dais mil e dezesseis, dais mil e
quinze, ele n5o se lembrava direito e ele sempre vinha batendo aquilo por
vfrios anos, naquela Casa, aquilo fazia com que a CAmara Municipal tivesse
mats conhecimento de onde estavam sends empregados os recursos pablicos,
cano o Executivo fizesse o remanejamento dos deus recursos, e ele at6 pegou
alguns exemplos la e ele pediu par ao Vereador Luiz Carlos de Campos pegar
as leis que des votaram os Orgamentos passados, ele pegou o Orgajnento de
doin mil e quinze que era na ordem de trezentos e trinta milh6es com vince por
cents de remanejamento, entao, CIGS teriam algo em torno de sessenta e sais
milh6es de remanejamento; pegou o Orgamento de doin mil e dezesseis, eraln
trezentos e quarenta e uln nlilh6es, com vinte por canto, algo ejn torno dos seus
setenta milh6es de remanejamento, e para a grata satisfagao delis, o Orgamento
de dois mil e dezenove, estava la para votarem naquele memento estava na
ordem de pr6ximo de quatrocentos e oitenta milh6es, e o que estava pedindo la
eram vinte por canto, maid ou ]nenos algo em tome de uns noventa milh6es de
relnanejamento, estavam reduzindo aquele valor de noventa lnilh6es para
sessenta milh6es, syria quake o mesmo valor que tiveram nos ands anteriores e
des erain exemplos daquilo de que qualquer valor arima daquele
remanejamento, a Cilnara estava a disposigao para votar aquilo, quando o
projeto fosse encaminhado a Casa, e poderiatn observar, ao ]nenos ao longs
daquele Oltimo mandato deles, de que se des fizeram aquilo uma ou dual vezes
foi muito, entao, ele achava que nada maid justo des poderein reduzir aqueles
percentuais, era importance para a Casa tel- uma autonolnia maior sabre o
Orgalnento, porque foi apresentado naquele dia; disse que, no primeiro ano do
mandate do Prefeito, a Pena Orgametaria era do antigo Prefeito, entao, des nio
[nexeram e[-n nada porque acharam at6 juste o P]'ef'tito se adequar a realidade
das suas necessidades com o seu Orgamento apresentado polo Prefeito anterior;
no ano anterior des nio apresentaram, tamb6m, porque ele, em virtude de nio
poder participar da reunigo de audi6ncia publica, achou por bem nio apresentar
einenda de Qltima hora, e naquela que sel'ia para o pr6ximo ano ele apresentou
porque ele participou da reuniio e propos que des pudesseln analisar aquela
diminuigao dos percentuais de vinte para quinze por cento e des nio estavam
engessando a maquina, pele contrario, des estavam dando mais atribuigao a
Cfmara de fiscalizar mellor onde os recursos estavam indo e que aquilo fosse
argo habitual ao longs do tempo porque des estavatn em quinze, no pr6ximo
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ano poderiam abaixar um pouquinho mais e daquela forma sucessivamente,
porque a C6mara tinha de ter aquele papel fiscalizador e saber, realmente, se a
mega Orgamentfria que foi feita pda atual Gestao, porque ela tinha de ser
modiHicada tanto, se CIGS determinaram uln valor para uma detenninada
Secretaria e ida dar um exemplo, e pegar la sessenta e uln milh6es coJno foi
ploposto para o Hospital, o Executive atrav6s de remanejamento ele poderia
alterar aquino s6 por decreto, ou qualquer Pasta que tivesse um Orgamento,
dando exemplo a Cultura, estavam falando em sein milh6es setecentos e
cinquenta em novo mil para o ano atual, os recursos estavam saindo e para
onde estavam indo, ent5o tinha muito recurse if para ser remanqado, sem
contar que quem fez o Orgajnento pda terceira vez foia atual Gestio e o que
foi discutido la amplajbente nas audi6ncias pablicas poderia ser s6 uma pena
Hicticia porque se o aumento foi major do que aquilo, aquino que estimaram de
valor; dandy exemp]o a Habitagao, oitocentos e cinquenta mi] reals, se a]gu6m
quisesse ural- o dinheiro de la e mandar para outro local, a fungao do Govemo
ficava quake sem recurso nenhum, porque tinha aquele poder o Executivo de
fazer aquino sem precisar consultar a Camal-a, ou mesmo na questao la do
Esporte que estava com orgamento de sais milh6es e poderia ser colorado maid
leis milh6es, dobrar a Pena Orgamentaria sem consultar a Cfimara, entao, ele
pedia aos nobles Pared para que dessem um vote de confianga, ele pediu porque
nio era nada para engessar a Administrag5o ]nas, sim, para ter maid controls
dos gastos pablicos e ulba participagao maior da Camara, entao, ele gostaria de
contar com o apoio dos nobres Paras, era algo que des vinham batendo, n5o era
daquele dia, n5o era naquela Legislatura, na passada tamb6m foi, na anterior e
fazia ands que des estavam pedindo para que aqueles percentuais fossem
reduzidos, e mesmo porque tinha em uma das emendas, o artigo s6timo da
autarquia, o prqeto de lei falava vinte por cento e na lei de diretrizes estava o
contrario, falando dez, era maid para ajustar o que falava, para nio ter conflito e
ele nio sabia qual seria o procedimento mais adequado, e se nio acatassem la,
talvez terra de rever o que foi proposto na Lei de Diretrizes, entao, ele pediu aos
Panes que desse aquele vote de confianga a Cimara Mtmicipal; a seguir, pediu a
palavra a senhora Cfssia Murer Montagner dizendo que, ao contrfrio do
Vereador Fred, ela gostaria de lembrar que des ja fizeratn uma discussio
exaustiva na Casa a respeito daquele projeto e no que ela falava ao contrario,
era que ela pediria aos Colegas para que mantivessem os vinte por cents,
porque ela tinha confianga, sim, na equipe econ6mica da Prefeitura, porque
considerava importante poder contar coin a possibilidade daquele
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remanejamento de vinte por cento e que, historicamente, parecia maior do que
aquilo, entao, vinte por cento a equipe econ6mica considerava um valor
confortave], entao, cojno um vote de conHianga da equips dos estudos que des
mergulharam e fizeram, ela pedia para que des derrubassem aquela emenda; a
seguir, pediu a palavra o senhor Luiz Carlos e Campos que, maid uma vez
cumprimentou a todos e disse que homo foi bem explanado polo Vereador
Alfredo, aquela emenda tamb6m estava fazendo a corregao, a Lei de Diretrizes
Orgamentarias, que era como base para que fosse elaborada a Lei
Orgajnentaria, if estava dizendo dez por canto, ele achava que des estariam
fazendo alguma coisa errada if, ele achava que deveriam vicar atentos em
relagao aquilo, porque na Diretrizes falava at6 dez por canto, e no proJeto de
Lei Orgamentaria estava colocando um percentual inaior, entao, aquela emenda
estava fazendo a corregao, e homo ele bem disse la tamb6m, quinze por canto,
sessenta e ujn milh6es, era razofvel que o Municipio teria para suplementar o
Orgainento, e a16m do que des foram eleitos para tamb6m participar, se
ultrapassasse aquele valor, des estavatn la para aquino, des flzeram aquilo no
ano carl'ante, des analisaram supleinentag6es, ele achava que tinha fido na
sessgo anterior que Hzeram aquilo, entao, des estavam la para aquino, daf coma
o Vereador Alfredo bem disse, des poderiam acoibpanhar melhor, e tamb6m
n5o poderiam esquecer que, em cano de suplementagao por excesso, de
superavit flnanceiro e tamb6m aqueles relllanejamentos terialn de ser
demonstt'adds nas Metas Fiscais que des aprovaram para que des soubessem
para onde estavam indo o recurso dos contribuintes de Jaguariana, ent5o, ele
achava importante des aprovarem aquela emenda, que nio ida alterar em nada,
se alterasse alguma coisa, o Executivo ida poder tranquilamente... naquele
moments, o senhor Alfredo Chiavegato Neto pediu um aparte na conversa e,
coma foi concedido, ele disse que des estavam falando s6 de um percentual, o
recurso financeiro era o mesmo, des estavam falando s6 de um percentual de
vinte por canto, o recurso financeiro era o mesmo, des estavam falando s6 de
ull] percentual de vince, ]nas se analisassem, de acordo com o Orgamento,
estavam falando do mesmo montante que, ap6s tr6s ands f azendo uma Pena
Orgamentaria, ele dizia aquilo porque des faziam uma discussgo do
Orgamento, naquela Casa, e sup6s que tivessem la uma Secretaria e if des
aumentassem aquele Orgamento e des tinham aquela prerrogativa de aumentar;
a Secretaria de Seguranga tinha um Orgamento de dezessete milh6es, ele sup6s
que des tivessem escutado o apelo da populagao e suplementado aquele
Orgamento para trinta milh6es, o Prefeito, por decreto, ele poderia anular
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aquela suplementagao que des fizeram e tirar o recurso que des tinham
proposto atrav6s de uma emenda naquela Casa, pol ' uma questao de que ele
poderia remanejar, ele tiraria de if de onde des tiraram para colocar em uma
Secretaria que, talvez, estivesse precisando mais e brando da Secretaria de
Seguranga da qual CIGS discutiram, naquela Casa, polo bel prazer dole, e a
Audi6ncia Publica era justamente para escutar a sociedade e investir os recursos
em cinaa do que tinha de ser investido e des estavam falando de ulna Pena
Orgamentaria que foi apresentada if e depois deles terem ouvido, tamb6m, ele
labia que a maioria dos Secretirios Municipais estiveram naquela Casa,
solicitando aumento para que pudessem fazer um trabalho melhor, enfim, entio
sessenta milh6es, brando a Educagao e SaQde que ele estava com o Orgamento
nas )dos e os nobres Pares tamb6m estavaib, e brando a SaQde que eram canto
e quinze milh6es e brando a Educagao que era canto e vinte e cinco milh6es,
nenhuma tinha um Orgamento arima de sessenta milh6es que poderia ser
remanejado, e deu o exemplo de que des poderiam com sessenta milh6es
dobrar qualquer outra Secretaria com recursos financeiros, sem aquela Casa
participar, era aquino que ele estava pedindo, ulna participagao maier da Casa, o
recurso era o mesmo, coin um percentual de quinze para vinte, o montante do
ano passado para aquele permanecia o mesmo, era que o Orgamento gragas a
Deus estava aumentando a dada ano, frente a muitos municipios que estavam
la; e coho o Luiz Carlos de Catnpos mesmo disse, no Ings de outubro, o ICMS
foi dezoito milh6es e memo, foia inaior an'ecadagao do ano; novembro treze
milh6es Hicou a segunda ou a terceira, ficou a segunda ou a terceira do ano, era
o que ele falava sempre, a economia virando um pouquinho des nio iriam ter
problemas e ele estava falando aquilo porque des tinham recursos e os recursos
de remanejalnento que estavam falando la de sessenta milh6es, ele poderia se!'
franco para des, is vezes, s6 o que poderia ser remanejado era maior do que
muitos Orgamentos de muitos municipios da Regiao, e tudo bem discordar da
opiniao deli, mas era uma questao de participagao daquela Casa e ele estava
pedindo uma participagao maier daquela Casa e, peso contrario, des estavaln
achando que veto de conHlanga... lelnbrou que tiveraln veto de confianga em
uma Secretaria, recentemente, que foi substitufda dais moses depois, votaram la
um projeto, por voto de confianga que pediu para des e tal, e dois meses depois
ela foi substituida do cargo, a confianga era daquela Casa, des discutiram la
abertamente, democraticamente tudo aquilo que o Municipio propunha, porque
as pessoas que estavam la eram substituiveis a dada memento, politicamente
aquilo acontecia muito, mas naquela Casa era mais diflcil, o debate era maid
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amplo, havia mais debates, diferenLe de ser algo proposto, o que ele estava
propondo era s6 uma diminuigao de percentual, mas o montaRte do ano
corrente, para o pr6ximo ano era o ]nesmo, nio ia mudar nada, entao, era aquela
conscientizag5o que ele pedia dos nobres Pared e ele nio estava fazendo aquino
coin aquela Administragao, ele ja tinha frito nas outras tamb6m, da qual cle
participou tamb6m, e era aldo de convicgao dole e ele pedia aos nobres Pared
que dessem aquele veto de conHianga para que a Cfmara tivesse maior poder de
anflise e tamb6m de conhecimento de onde estavarn sendo aplicados os
recursos; agradeceu o aparte; o senhor Luiz Carlos de Campos continuou sua
fda dizendo que s6 para estar concluindo, para que as pessoas soubessem, ele
labia que era a discussio da emenda mas, o Orgamento da Cfmara Municipal
para o pr6ximo ano era de cinco milh6es, setecentos e sessenta e cinco mil
reais, no faso a suplementagao syria os quinze por cents com base naquele
recurso que era destinado para a Camara; o senhor Alfredo Chiavegato Neto
disse, naquele memento, que tinha um errs tamb6m no prqeto de leie pediu
mais ujn aparte, e disse que foi inserida a alinea "A" porque no proUeto

encaininhado da Lei Orgamentaria tinha um equivoco la, jogava os enter, ngo
estava separando, era para alustar, era adequagao tamb6m a lei que estava la; o
senhor Alfredo Chiavegato Nato disse que la, coma bem frisou o Vereador,
dizendo que ficava o Poder Executive autorizado a suplementar e at6 falar em
ato da Mesa, e Ato da Mesa era exclusive do Legislative, por ipso que des
fizeram tamb6ln aquela coll'egan, entao, o Orgamento da Camara, cinco
milh6es, setecentos e sessenta e cinco mil, o da Prefeitura, o Poder executivo,
quatrocentos e quatro milh6es, quinhentos e tito mil, por isso que o percentual
eln ama deu sessenta e ujn milh6es com base naquele valor; o do Regime
Pr6prio de Previd6ncia era cinquenta e quatro milh6es, trezentos e oitenta e tr8s
mil reais; o do Servigo de Agua e Esgoto, autarquia, catorze milh6es,
setecentos e sessenta mil reais, que dava um total de quatrocentos e setenta e
nave milh6es, quatrocentos e oitenta e sein mil i'dais, a emenda tamb6m era para
aquela conegao; a seguir, pediu a palavra o senhor Walter Luis Tozzi de
Camargo dizendo que, primeirajnente, ele queria enaltecer o Vereador Fred,
porque nio era daquele inomento que ele fazia aquela defesa, inclusive em
tempo passados, at6 com relagao a Administragao na qual o pai deli exercia o
Executive, ele tamb6m f azia aquela defesa e ele achava aquilo um ato noble,
democratico, e ele entendia a preocupagao e o respeito coin a Cfmara
Municipal, mas la ele tamb6ln comungava com a id6ia da nobre Vereadora
Cfssia Murer, com relagao a manger os vinte por cents, ele achava que para
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qualquer Gestor e diante dos desaflos, atualmente, infelizmente, nio dava para
dizei ' que o Brasil n5o tinha inais inflagao, que o Brasil nio tinha mais
necessidades econ6micas, porque ainda Cram muito grander, entao, para o
Gestor poder trabalhar com algumas limitag6es era necessfrio que fosse feito
aquilo, e por ipso que ele pediu para usar a palavra, para fazer uma
manifestagao de que se houvesse uma discordfncia entre a Lei de Diretrizes
Orgamentarias e a LOA, ele fazia la as recomendag6es aoPoder Executive, para
que, se necessfrio fosse, que fizesse as coJ'reg6es necessgrias e as encaminhasse
iquela Casa para o aluste da LDO, por ipso ele pediu a palavra para poder
manifestar aquilo, porque ele entendia que o equivoco tinha vindo da LDO e
n&o da LOA; coin relagao a questao do ato da Mesa, ele fez a leitura na integra,
para depois dar sua interpretagao ao faso, e fez a seguinte leitura: "Art. 4' O
Poder Executive 6 autorizado nos termos da Constituigao Federal, pdas
Diretrizes Orgamentarias a: 1- abrir no curse da execugao orgamentaria no ano
de doin mil e vinte, cr6ditos adicionais, vince por cento da despesa total, Hixada
por asta lei, atrav6s de decreto ou ato da Mesa" e a allnea "a" nio tinha, ela
estava sendo acrescida, nio falava o Legislativo, e if ele gostaria de propor aos
nobres Paras ujn destaque, que quando fosse a votagao do projeto principal,
fazer um destaque no artigo quarto e fhzer aquela corregao, polo equivoco de
redagao, e s6 para concluir ele deixava if a sua ]nanifestagao e o seu
entendimento; a seguir, pediu a palavra o senhor Luiz Carlos de Campos
dizendo que ele achava que nio caberia destaque porque o destaque des
votariam sim ou nao, ele achava que teria de ter uma nova emenda para corrigir
aquilo, porque sen5o ida vicar erl-ado, porque o destaque era para aquilo, para
estarem votando com anteced6ncia, entao, se des votassem, des iriam votar
nio e ele achava que seria uma emenda;o senhor Presidente disse que estava
Perfeito e que seria uma subemenda; a seguir, o senhor Presidente suspendeu a
sessgo para apresentagao de subemenda. Reabrindo a sessao, ap6s estudos sobre
apresentagao de subemenda, o Sr. Pi'esidente reabriu a sessao, e colocou em
discussio e em votagao a E[nenda n ' 01, foia ]nesma rejeitada por oito votos
contrarios, sendo quatro favorfveis dos Srs. Alfredo Chiavegato Nato, David
Hilfrio NEED, Luiz Carlos de Campos e Tail Camellini Esteves; Emenda n ' 02
Emenda n ' 02 dos Srs. Walter Luis Tozzi de Camargo, Cfssia Murer
Montagner, Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon: Altera o artigo 4':
inciso 1, do referido Prdeto: "Art. 4'. (...) I abrir no curso da execugao
orgajnentaria de 2.020 cr6ditos adicionais at6 o lilnite de 20% (vinte por cents)
da despesa total fixada por etta Lei, atrav6s de Decreto." O Sr. Presidents
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suspendeu a sessio para alguns esclarecimentos junto ao Juridico. Feitos os
esclarecimentos, o Sr. Presidents reabriu a sessao, colocando em discuss&o e
votagao a Emenda n ' 02, sends a mesma aprovada por unanimidade de votes;
Emenda n ' 03 dos Srs. Walter Luis Tozzi de Camargo, Cfssia Murer
Montagner, Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon: Altera o artigo 7':
inciso 1, do referido Projeto: "AI't. 7'. (...) - I abrir no curse da execugao
orgamentfria de 2.020 cr6ditos adicionais at6 o limite de 20% (vinte por cento)
da despesa total flxada por asta Lei, atrav6s de Decreto." Em discussio e
votagao, foia referida emenda aprovada por oito votos favoraveis, sends quatro
contrfrios dos Srs. Alfredo Chiavegato Neto, David Hilfrio Nato, Luiz Carlos
de Campos e Tail Camellini Esteves; a seguir, em discussio o Projeto de Lei n '
079/2019 do Executive Municipal, estima a RECEITA e axa a DESPESA do
Municipio, do Servigo de Aqua e Esgoto SAE e do Fundo Especial de
Previd6ncia Social dos Servidores POblicos -- RPPS, para o exercicio de 2020,
pediu a palavl'a o Sr. Luiz Carlos de Campos dizendo que ele ida votar
favorfvel e todos la iriam votar favorfvel ao Orgamento e ele pensava que as
alterag6es que des propuseram n5o era para atrapalhar nada, des colocaram a
disposig5o, no casa se superasse aquele percentual que tinham apresentado e it
la em sessio ordinaria, sessio extraordinfria para estar votando o projeto, se
necessfrio fosse, que superasse o percentual que des sugeriram atrav6s de
emenda, e tamb6m o voto contrfrio que des sugeriram no artigo fete, era
porque estava conflitando mesmo com a diretrizes orgamentgria, com o que foi
dito o amigo oitenta e um estava com vince por cento e ele estava, com dez por
cento e des votaraln coin vinte por cento, conflitando coin a diretrizes, por ipso
o veto contrfrio naquela emenda; a seguir, em votagao o Projeto de Lei n '
079/2019 do Executivo Municipal, estima a RECEITA e axa a DESPESA do
Municipio, do Servigo de Aqua e Esgoto -- SAE e do Fundo Especial de
Previd6ncia Social dos Servidores PQblicos RPPS, para o exercicio de 2020
foia mesmo aprovado por unanimidade de votos; 2. Projeto de Lei n ' 100/2019
da Sra. Cissia Murer Montagner, que disp6e sobre a instituigao do Programa
Municipal de Combate a Disseminagao de Infbrmag6es Falsas (Fake News), e
df outras provid6ncias (Quorum de deliberagao: maioria dimples: Art 49, "a" $
I', 1, do R.I.) Primeiramente, foi feita a leitura do Pal'acer das Comiss6es
Permanentes de Constituigao, Justiga e Redag5o e de Orgamento, Finangas e
Contabilidade. Em Discussao, pediu a palavra o senhor David Hilgrio Nero,
dizendo que ele s6 gostaria de saber homo funcionaria aquela fiscalizagao, qual
seriam as regras para ela; a scnhora Cfssia disse que ela tinha levado um texto
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la at6 para ficar mais claro, ]nas pelo adiantado da hora ela ia at6 pular aquilo
mas, ela achou que deveria falar e era rapido porque ela fez o texto bem
resumido e uma coisa que tinha de vicar muito clara era que a id6ia ngo era
censurar nada, pelo contrario, na democracia as pessoas tinham de se expressar,
e fez a seguinte leitura do texto: "o projeto de lei que disp6e sobre a instituigao
do Programa Municipal de Cojnbate a Disseininagao de Informag6es salsas
(Fake News), divulgadas e compartilhadas nos meios de comunicagao,
especialmente na intemel, tem coma togo a conscientizagao das pessoas sobre
os aspectos que envolvem elsa prftica, sous impactos, suas caracteristicas, as
condig6es legais a que estio sujeitas, tanto quem pratica, quanto aquele que
compartilha as informag6es salsas. O objetivo principal da instituigao do
proleto de lei, 6 orientar as pessoas para que diante da flu6ncia de informag6es
e da enxurrada de novos aparelhos eletr6nicos, atuem adequadalnente
considerando-se as quest6es 6ticas e norjnas juridical que envolvem o tema. O
emissor das mensagens precise estar dente das medidas cabfveis para
responsabilizar o criador ou divulgador da "fake news" assim coma aquele que
6 alva desse conteQdo precisa conhecer os melds disponiveis e os quais para a
sua defesa, por outro lado, aquele que acessa a infonnagao precisa conhecer os
mecanismos para checar sua proced6ncia e a sua veracidade. As agnes do
proleto estario focadas na realizagao de palestras e seminfrios de orientagao e
conscientizagao nas escolas pablicas municipais, Orgaos da Administragao
Publica direta ou indireta, coin a participagao de profissionais de diferentes
areas do conhecimento por meio de conv6nios com Organs ou entidades
piblicas e privadas as agnes serif multiplicadas. Vale ressaltar que o illarco
civil da intemet estabelece ser dover do Estado a capacitagao para o uso seguro,
consciente e responsave] da internet polos cidadios. O uso consciente e
cuidadoso principalmente nas redes sociais, 6 o caminho para se atingir uma
conte saudivel e segura de informagao e conhecimento. O projeto de lei
proposto faz-se necessfrio para se atingir esse objetivo."; disse que a id6ia era
des atacarem o mfxilno possivel na questao da educagao, nas escolas, nos
conv&nios porque ela via que aquela era a melhor forma doles se protegerem; o
senior David Hilfrio Nero perguntou se, entao, estaria maid voltado para a
orientagao e a senhora Cfssia disse que exatamente. A seguir, em votagao o
Projeto de Lei n ' 1 00/2019 da Sra. Cfssia Murer Montagner, que disp6e sabre a
instituigao do Programa Municipal de Combats a Disseminagao de Infomlag6es
Falsas (Fake News), e df outras provid6ncias, foio meslno apl'ovado por
unanimidade de votos; 2. Projeto de Lei n ' IO1/2019 do Sr. Romilson
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Nascimento Silva, que disp6e sobre a afixagao inforjnativa de locagao em todos
os im6veis utilizados pda Administragao Publica Direta, Indireta e Autarquica,
no fmbito do Municipio de Jaguariana, e da outras provid6ncias (Quorum de
deliberagao: maioria simpler: Art 49, "a" $ 1', 1, do R.I.). Primeiramente, foi
feita a leitura do Parecer das Comiss6es Permanentes de Constituigio, Justiga e
Redag5o de Orgamento, Finangas e Contabilidade. Em Discussio e Votagao o
Plojeto foio mesmo aprovado por unanimidade de votos; 2. Projeto de Lei n '
102/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva, que disp6e sobre a emissio de
Declaragao Negativa de Atendimento nos servigos pablicos prestados polo
Municfpio de Jaguarittna, e da outras provid&ncias; (Quorum de deliberagao:
maioria simpler: Art 49, "a" $ 1', 1, do R.I.). Primeiramente, foi feita a leitura
do Parecer das Comiss6es Pennanentes de Constituigao, Justiga e Redagao de
Orgamento, Finangas e Contabilidade. Em Discuss5o e Votagao o Projeto foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votes. A seguir, o Sr. Presidente leu o
seguinte Edital: "Edital de Convocagao n ' 026/2019. De SessAo Extraordinfria.
O Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo, Presidents da Cflnara Municipal
de Jaguariana, Estado de Sio Paulo, no uso das atribuig6es que Ihe s5o
conferidas pele $ 2' do Art. 32, da vicente Lei Organica do Municipio, decide
Convocar Sessio Extraordinfria da Cfmara Municipal, para logo ap6s o
encerramento da 29' (Vig6sima Nona) Sessio Ordinaria, para hoje progralnada,
destinada na Ordem do Dia, a apreciagao da seguinte materia: Em Unica
Discussio e Votagao: 1. Processo CM n ' 189/2019, do Executive Municipal,
Veto Partial oposto ao Prqeto de Lei Complementar n ' 01 7/2019, que disp6e
soba'e a criagao do PrograJna de Modemizag5o da Adlninistrag5o TributAria e
instituia gratincagao fiscal aos servidores ocupantes das carreiras de Auditor
Fiscal Tributfrio e Fiscal, atuantes nas areas tributaria, de postural e obras, e da
outras provid&ncias. Ein Segunda Discuss5o e Votagao: 1. Projeto de Lei n '
079/2019 do Executive Municipal, estima a RECEITA e Hixa a DESPESA do
Municipio, do Servigo de Agua e Esgoto SAE e do Funds Especial de
PrevidCncia Social dos Servidores PQblicos RAPS, para o exercicio de 2020;
2. Projeto de Lei n ' 100/2019 da Sra. Cfssia Mul'er Montagner, que disp6e
sobre a instituigao do Programa Municipal de Combats a Disselninagao de
Inform-nag6es Falsas (Fake News), e da outras provid6ncias; 3. Projeto de Lei n '
IO1/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva, que disp6e sobre a afixagao
inforlnativa de locagao ejn todos os im6veis utilizados pda Administragao
Publica Direta, Indireta e Autarquica, no fmbito do Municipio de Jaguariana, e
da outras provid6ncias; 4. Projeto de Lei n ' 102/2019 do Sr. Romilson

180



© Cfmara Municipal de JaguariOna
Estado de Sio Paulo

Nascimento Silva, que disp6e sabre a emiss5o de Declaragao Negativa de
Atendimento nos servigos pi3blicos prestados pele Municfpio de Jaguari(ma, e
da outras provid&ncias. Para conhecimento, pois dos Senhores Vereadores, 6
expedido o presence Edital, devidamente registrado e afixado para os efeitos
legais, e lido ao final da Ordem do Dia da 29' Sess5o Ordiniria. Dado e
passado na Cfmara Municipal de Jaguariana, 10 de dezembro de 2019
Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo - Presidents. Arquivado na Secretaria
e afixado, na mesma data, no Quadra de Avisos da Portaria da Cfmara
Municipal. Alzira Eleani de Campos Souza Venturini- Diretora Gerd."
Terminada a Ordem do Dia, e tendo se esgotado o tempo regimental, nio
acontecendo, assim, a Explicagao Pessoal dos Senhores Vereadores, o Sr.
Presidente encerrou a Sess5o, convocando a pr6xima Sess5o Ordinfria para o
dia quatro de feverciro de dais mil e vinte, terra-keira, com initio determinado
para as dezoito horas e trinta minutes e comunicou que a partir do dia dezesseis
de dezembro de dois mil e dezenove at6 trinta e um de janeiro de doin mil e
vinte, a Cfmara Municipal estaria em Recesso Parlamentar, podendo sel '
convocada extraordinariamente. A seguir, dada initio a Sess5o Extraordinfria
ora convocada. Nada mais havendo a tratar, ]avreia presente ata que aida e
achada conforme, vai devidamente assinada.

Vereador Wal#r Jz6f£;lTolfzi de Camargo
tes#dent-

Vereadora Cf: lia Mure} Montagner
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