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Ata da Segunda Sess5o Ordinfria do quarto ano da D6cima Sexta Legislatura
da Cfmara Municipal de Jaguarii3na, realizada aos onze de fbvereiro de dais mil
e vinte, is dezoito horas e trinta minutes, na Sale das Sess6es "Vereadol
Reynaldo Chiavegato", da Cfmara Municipal, localizada no Edificio Municipal
Dr. Sebastiio rags de Almeida, delta cidade. Presidents Sr. Walter Luis Tozzi
de Camargo. Vice-Presidents Sra. Cfssia Murer Montagner. Secretfrios Srs.
Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Primeiramente, foi feita a
Leitura de Texts Biblico, confomte Resolug5o n.' 80, de 21 de fevereiro de
1997, sendo que o Sr. Presidents convidou o Vereador Cristiano Jose Cecon
para proferir o seguinte texts: Livro do Profeta lsaias Capitulo 58, versiculos
7 a 10:"Reparte o pao com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos
Quando encontrares um nu, cobra-o, e nio desprezes a tua came. Entao,
brilharf tua luz coma a aurora e tua saQde ha de recuperar-se maid depressa; a
frente caminharf tuajustiga e a g16ria do Sr. te seguira. Ent5o invocarfs o Sr. e
ele te atenderf, pedirfs socorro, e ele dirt: 'Eis-me aqui '. Se destruires teus
instrumentos de opressao, e deixares os hfbitos autoritfrios e a linguagem
maldosa; se acolheres de coragao aberto o indigente e prestares todo o socorro
ao necessitado, nascerf nas trevas a tua luz e tua vida obscura serf homo o
meir-dia." A seguir, o Sr. Presidente determinou a feitura da chat-nada, onde foi
anotada a presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva,
Albedo Chiavegato Nero, Angelo Roberto Torres, Cfssia Murer Montagner,
Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio Nets, Inalda Lucio de Barron Santana, Jose
Mtmiz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson
Nascimento Silva e Walter Luis Tozzi de Camargo. Ainda estava ausente na
Sessio a Sra. Tais Camellini Esteves. Constatando nQmero regimental, o Sr.
Presidente, prof'erindo as seguintes palavras: "Sob a protegao de Deus iniciamos
os nossos trabalhos", declarou aberta a Sessao, dando infcio ao Expedience:
primeiralnente, foi colocada em votagao, a Ata da Sessio OrdinAria anterior, a
qual foi aprovada por unanimidade de votos pele Plenfrio e assinada pda
Mesa. O Sr. Presidents registrou a presenga da Sra.Vereadora Tais Camellini
Esteves que chegou a tempo de votar na Ata arima descrita. A seguir, o Sr.
Presidents deu initio a leitura da Materia Constants do Expediente: pda ordem,
o Sr. Angelo Roberto Torres pediu a palavra apresentando requerimento verbal,
baseado no Art. 213, 111 do Regimento Interno solicitando que fosse dispensada
a leitul'a da materia oriunda do Executivo Municipal, dos Requerimentos, das
Indicag6es e da Mogao dos Sr.es Vereadores, e das correspond6ncias de
diversos, lendo-se apenas as eibentas, homo constavam na pauta; em discussio
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e votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, do Sr
Prefeito foram lidas as elnentas dos seguintes ofTcios: I. OfTcio DER n
005/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei que disp6e denominag5o da
Quadra de Futebol Society de "Celso Silv6rio Franca"; 2. Oflcio DER n
006/2020 encaminhando a Casa Prqeto de Lei Complementar que substitui os
Anexos 111 e V da Lei Complementar n ' 209/2012, que disp6e sabre o regime
juridico Onico estatutario, regime pr6prio de previd6ncia social e plano de
cargos, carreiras e vencimentos dos servidores pablicos integrantes do quadro
funcional da administragao publica direta, autarquica e fundacional do
municipio de Jaguariana; 3. Oficio DER n ' 007/2020 encaminhando a Casa
Veto Total oposto ao Projeto de Lei n ' 102/2019, do Sr. Romiison Nascimento
Silva que disp6e sabre a emissio de Declaragao Negativa de Atendimento nos
servigos pOblicos prestados polo Municfpio de Jaguariana, e df outras
provid6ncias; 4. OfTcio DER-n ' 0008/2020, encaminhando a Casa Projeto de
Lei que autoriza o repasse de recursos, a titulo de termo de fomento, a
Associagao Comercial e Industrial de Jaguariana ACIJ, para os Hms da Lei
Municipal n ' 2.451/2017 (conv6nio e/ou comproinisso para implantagao do
canal de atendimento SEBRAE AQUI), depois de lidos, foram os projetos e o
veto encaminhados para as Comiss6es para parecer; 5. Oficio SEGOV n '
00062/2020 dando resposta ao Requerimento n ' 144/2019 do Sr. David Hilfrio
Nato solicitando inforibag6es sabre solicitagao dos professores e membros do
Conselho Municipal de Educag5o, onde questionam o motivo das infonnag6es
references a seus rendimentos estarem divergentes no portal do SLOPE(Sistema
de Informag6es sabre Orgamentos Pttblicos em Educagao). A seguir, dos Sr.es
Vereadores foram lidos as ementas das seguintes proposituras: Requerimentos:
1. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo Municipal infomlai '
sobre estudo t6cnico das condig6es da estrutura e da capacidade de suporte de
peso da ponte sobre o rio Camanducaia, localizada na Estrada Municipal JGR-
354 -- Alberto Macedo Junior (Estrada Dual Marias), entre outra questao; 2. Do
Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo Municipal infbrmar quads
as provid6ncias que a Prefeitura Municipal tem tomado em relagao is flag6es
rompidas e dependuradas em postes existentes em vfrias panes da cidade (Av.
Antonio Pinto Cat5o pr6ximo ao Banco lta6 e Praia Emilio Marconato(Distrito
Industrial); 3. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao Executive Municipal
informag6es sabre os requerimentos de todos os Vereadores da atual legislatura
que ainda nio foram respondidos pdas Secretarias de Cultura, Obras, Educag5a
e SaOde, entre outras quest6es; 4. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao
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Executivo Municipal informag6es que especifica sabre as obras do Portal da
Cidade e do Centro Cultural (puzo para t6rmino, origem da verba, empresas
envolvidas, valor das obras); 5. Do Sr. Jose Muniz solicitando ao Executivo
Municipal informag6es sabre a possibilidade de destinar ujb 6nibus somente
para os alunos da ETEC Joie Belarmino, em Amparo; 6. Do Sr. David Hilfrio
Nato solicitando ao Executive Municipal informag6es sobre o processo
licitat6rio de tojnada de prego 04/2018, reference a revitalizagao das quadlas de
tunis no bairro de Guides (c6pia de docuJnentagao; prorrogag6es de prazos,
relat6rios de fiscais, pagamentos realizados reference a obra); 7. Do Sr. Angelo
Roberto Torres Neguita Torres solicitando ao Deputado Federal Capital
Augusto entendimentos junta ao Govemo Federal para envio de verba de R$
200.000,00 para a Secretaria de SaQde de Jaguariana; 8. Do Sr. Angelo Roberto
Torres -- Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal informar por que
n5o foi feith o recapeatnento nas mas Fernandes, Abacateiro e Limoreiro do
baino Roseira de ama; 9. Do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Ton'es
solicitando a Empresa Brasileira de Correios e Tel6grafos implantagao de CEP
nas mas do bairro Colm6ia e na Praia Colombini, nests Municipio (com c6pia
para o Executive Municipal); 10. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Calllfti'go
solicitando a Justiga Eleitoral da 333' Zona Eleitoral de Pedl'eira informag6es
quando is }nedidas a serem adotadas para o combate da "Fake News" nests ano
eleitoral; 11. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao Minist6rio
PQblico Eleitoral da 333' Zona Eleitoral de Pedreira informag6es quanto is
medidas a serem adotadas para o combats da "Fake News" neste ano eleitoral;
12. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao Executive Municipal
inforinag6es relativas ao processo n ' 0094800-34.5.15.0043 conforme
especifica (valor pago aos Guardas Municipals referentes ao processo no ano
2019; valor que serf page aos Guardas Municipais referentes ao processo,
solnando o pago em 2019 colo o que serf pago em 2020, para quitagao delta
obrigagao). ]ndicag6es: ]. Da Sra. Cissia Murer Montagner soiicitando ao
Executivo Municipal implantagao de uma lombada e as respectivas sinalizag6es
na rua Carlos Turato, pr6ximo ao nQmero 151, no bairro Jardim IK; 2. Da Sra
Cfssia Murer Montagner solicitando ao Executive Municipal ampliar e
disponibilizar brinquedos adaptados brinquedos adaptados para criangas com
defici6ncia ou mobilidade reduzida em locais pablicos destinados ao lazer na
cidade, conforms especifica; 3. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao
Executivo Municipal a possibilidade da Policia Municipal utilizar os aparelhos
de Drones da Secretaria de Cultura para realizagao de hondas em locais de
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dificeis acessos; 4. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao Executive
Municipal instalar redutores de velocidade na rua J01io Frank, nas
proximidades da "Mingus & Aliche"; 5. Do Sr. Angelo Roberto Torres
Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal reparos, em cargter de
urg6ncia, na rua Jose Poltronieri, pr6ximo ao nQmero 437, no bairro Nova
Jaguariana; 6. Do Sr. Angelo Roberto Torres bleguita Torres solicitando ao
Executive Municipal Operagao Tapa Buracos, em carfter de urg&ncia, nas mas
do bairro Roseira (de ama e de baixo) que nio foram recapeadas; Mogao do Sr.
Angelo Roberto Torres Neguita Torres de congratulag6es e louvor a Par6quia
Santa Maria pda realizagao da IOI ' testa de Sio Sebastiio acontecida dos dias
17 a 20 de janeiro de 2020. A seguir, foram lidas as ementas das seguintes
correspond6ncias de Diversos: 1. Comunicado do Fundo Nacional de SaQde
(via http://portalfns.laude.gov.for/), comunicando liberagao de recursos para o
Mlunicipio de Jaguariana, no m&s dezelnbro de 2019, no valor de R$
888.609,56; 2. Comunicado do Funds Nacional de SaQde (via
http://portalfns.laude.gov.for/), coinunicando liberagao de recursos para o
Municipio de Jaguariana, no m6s de janeiro de 2020, no valor de R$
507.933,75. A seguir, o Sr. Presidents colocou em votagao as seguintes
Proposituras, comunicando que se houvesse desdo de discussao, deveriam
proceder de acordo coin o Art.154, alinea mica, do R.I., alterado pdas
Resolug6es n's 63 e 91: peta ordem, o Sr. Presidente pediu a palavra e
apresentou requerimento verbal, baseado no Art. 243, 1, e $ 3'do Regiments
Interno, solicitando que a votagao das proposituras acontecesse polo processo
simb61ico, onde os que estivessem de acordo permaneceriat-n sentados, e os
contririos se levantariam, visto o acQmulo de proposituras; em discussio e
votagao o requerimento verbal, fbio mesmo aprovado por unanimidade de
votos; a seguir, o Sr. Presidents colocou em votagao as proposituras, polo
processo simb61ico, conforms preceituava o $ 1' do Artigo 243, comunicando
que os Vereadores que fossem f avorfveis permanecessein sentados, e os que
fossem contrfrios ficassem ejn p6: 1. Requerimento do Sr. Luiz Carlos de
Campos solicitando ao Executive Municipal informar sobre estudo t6cnico das
condig6es da estrutura e da capacidade de suporte de peso da ponte sabre o rio
Calnanducaia, localizada na Estrada Municipal JGR-354 -- Alberto Macedo
Junior (Estrada Dual Marias), entre outra questao, em votagao, foio mesmo
aprovado por unanimidade de votes; 2. Requerimento do Sr. Luiz Carlos de
Campos solicitando ao Executivo Municipal infonnar quaid as provid6ncias que
a Prefeitura Municipal tem tomado em relagao is fiag6es rompidas e
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dependuradas em pastes existentes em vfrias panes da cidade (Av. Antonio
Pinto Cat5o pr6ximo ao Banco lta0 e Praia Emilio Marconato (Distrito
Industrial), em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votos; 3.
Requerimento do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao Executive Municipal
informag6es sabre os requerimentos de todos os Vereadores da atuallegislatura
que ainda n5o foram respondidos pdas Secretarias de Cultura, Obras, Educagao
e Saade, entre outras quest6es, em votagao, toto mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 4. Requerimento do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando
ao Executivo Municipal informag6es que especiHlca sabre as obras do Portalda
Cidade e do Centro Cultural (puzo para t6rmino, origem da verba, empresas
envolvidas, valor das obras), em votagao, foia meslno aprovado por
unanimidade de votes; 5. Requerimento do Sr. Jose Muniz solicitando ao
Executivo Municipal informag6es sobre a possibilidade de destinar um 6nibus
somente para os alunos da ETEC Joie Belarmino, em Amparo, em votagao, foi
o mesmo aprovado por unanimidade de votes; 6. Requerilnento do Sr. David
Hilfrio Neto solicitando ao Executive Municipal informag6es sabre o processo
licitat6rio de tomada de prego 04/2018, referente a revitalizagao das quadras de
tunis no bairro de Guides (c6pia de documentag:io; pron'ogag6es de prazos,
relat6rios de fiscais, pagamentos realizados referente a obra), em votagao, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos; 7. Requerimento do Sr. Angelo
Roberto Torres Neguita Torres solicitando ao Deputado Federal Capital
Augusto entendimentos junta ao Govemo Federal para envio de verba de R$
200.000,00 para a Secretaria de SaQde de Jaguariana, em votagao, foia mesmo
aprovado por unanimidade de votes; 8. Requerimento do Sr. Angelo Robed'to

Torres Neguita Toives solicitando ao Executivo Municipal informar por que
n5o foi feith o recapeamento nas mas Fernandes, Abacateiro e Limoreiro do
bairro Roseira de ama, eln votagao, foia mesmo aprovado por unanimidade de
votos; 9. Requerimento do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres
solicitando a Empresa Brasileira de Correios e Te16grafos implantagao de CEP
nas mas do bairro Colm6ia e na Praia Colombini, nests Municipio (com c6pia
para o Executive Municipal), em votagao, foia mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 10. Requerimento do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo
solicitando a Justiga Eleitoral da 333' Zona Eleitoral de Pedreira inforinag6es
quanto is medidas a sereJn adotadas para o combats da "Fake News" neste ano
electoral, em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votes; ll
Requerimento do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao Minist6rio
PQblico Eleitoral da 333' Zona Eleitoral de Pedreira informag6es quando is
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medidas a serum adotadas para o combats da "Fake News" neste ano eleitoral,
em votagao, foio mesmo aprovado por unanimidade de votos; 12.
Requerimento do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo
Municipal infomtag6es relativas ao processo n ' 0094800-34.5.15.0043
conforme especiflca (valor pago aos Guardas Municipals referentes ao processo
no ano 2019; valor que serf pago aos Guardas Municipais references ao
processo, somando o page eln 2019 com o que serf para em 2020, para
quitagao desta obrigagao), ejn votagao, 6oio mesmo aprovado por unanimidade
de votos; 13. Mogao do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres de
congratulag6es e louvor a Par6quia Santa Maria pda realizagao da IOI ' Festa
de Sio Sebastiio acontecida dos dias 17 a 20 de janeiro de 2020, em votagao,
foio mesmo aprovado por unanimidade de votes. A seguir, o Sr. Presidente
deixou livre a palavra aos Sr.es Vereadores, que quisesselb fazer uso, por fete
minutes e quarenta segundos, seguindo ordem de inscrigao ejn livro, sem
apartes conforlne $ 3' do Art. 154 do R.I., versando sabre Temas Livres: maria

uso da palavra a Sra. Inalda Lido de Barris Santana que a passou; a seguir, fez
uso da palavra o Sr. Jose Muniz que cumprimentou a todos dizendo que,
primeiramente, ele queria reforgar maid uma vez o pedido de lombada em
frente da lgreja Evang61ica Quadrangular, em frente a estradinha do Japon&s,
porque estava um perigo la e precisava tolnar pl'ovid6ncia urgente no local,
antes que acontecesse um acidente; outra coisa, tamb6m, era a respeito da
semana anterior que foi marcado la com quem estudava em Amparo, fazia a
ETEC naquela cidade e os 6nibus estavam saindo lotados; disse que era um
problema s6rio, ele esteve la na segunda keira de manhi conversando com o
pessoale estava chegando aquele 6nibus if em Amparo com oitenta, oitenta e
cinco pessoas dentro dole; disse que, naquele dia, ele esteve na Metr6polis e ele
falou que terceirizou e que naquele moments era a FENIX que estava fazendo,
e ele falou para ele que precisava tomar uma provid6ncia, independentemente
de qual fosse a empresa que estava fomecendo o servigo 1 ; reforgou o pedido
para que o Prefbito tivesse um olhar com carinho sabre aquele pessoal que era
um perigo, aquilo nio existia chegar la com oitenta, oitenta e cinco pessoas
dentro de um 6nibus, aquino era um absurdo, nio tinha nem cabimento uma
coisa daquela, e estavam colocando em risco, n5o s6 os alunos que utilizavam
daquele transports, mas aquilo era um crime, ele achava que ngo poderia
acontecer aquino; falou que, naquele dia, ele esteve la e ele falou que at6 o dia
seguinte estaria dandy uma resposta para ele sobre aquilo e, no dia seguinte, ele
estaria indo atrfs novamente daquilo, porque depois quc acontecesse acidentes
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nio adiantaria fazer mais nada, e que precisavam estar correndo atrfs antes de
estar acontecendo as coisas; reforgou mais ujna vez o pedido do Raio X da
UPA, estava fazendo malta, precisava uma data para estarem colocando para
funcionar aquino; a pessoa chegar la e precisar it para o Hospital e chamar a
ambulfncia e com o Raid X la, exclamou, e estava faltando s6 a data para estar
inaugurando e estar a disposigao da populagao que maid precisava; disse que ele
achava que era importance aquilo, e aquilo ngo era para des, era para o povo,
era do povo, entio ficava la o apelo dole para que pudesse dar ujna data com
urg6ncia, ele nio labia se era a Presidente do Hospital ou quem estivesse a
ftente para poder estar tomando aquela provid&ncia e estar liberando aquino o
maid urgente possivel; a seguir, f'ez uso da palavra o Sr. Luiz Carlos de Campos
que, depois de cumprimentar a todos, disse que, na sessio de tr&s de fevereiro,
ele fez la uma explanagao das transfer6ncias constitucionais do Estado para os
municipios e ele passou os nQmeros de Jaguari6na, homo ICMS e IPVA e, na
quarta keira passada, dia quatro, havia chegado o balancete e ele teve acesso ao
balancete da Receita e Despesa e tamb6m deu uma analisada e daqueles
nQmeros extraiam a Receita e Despesa do Funds Municipal porque era dos
servidores e a Receita em doin mil e dezoito foi trezentos e trinta e sate milh6es

no Municipio de Jaguariana e em doin mil e dezenove foi trezentos e setenta e
quatro milh6es, ent5o, teve um acr6scimo de onze por canto; a Despesa em dots
mile dezoito foi de trezentos e vince e quatro milh6es e a Despesa eln doin mil
e dezenove foi de trezentos e oitenta e leis milh6es, um acr6scimo de dezenove
por cents nas despesas, a Receita cresceu onze por canto, a Despesa cresceu
dezenove, e o gasto a maior foi de doze milh6es de reais e naqueles nQmeros da
Despesa estavam tamb6jn a Despesa da Cfmara Municipal que, em dots mil e
dezenove, foi de quatro milh6es e novecentos, entao, estava dentro daqueles
trezentos e oitenta e leis milh6es, que o balancete era consolidado; falou,
tamb6m, a respeito de dots requerimentos que ele tinha feith, dizendo que ele
recebeu um questionamento de uma pessoa que morava if na regiao das Duas
Mariah, a respeito das condig6es t6cnicas da ponte sobre o rio Camanducaia, e
ele passando por la dava para ver que tinha uma plaquinha que o peso bruto era
de vinte toneladas e a pessoa gostaria de saber quando tinha side o Qltimo
estudo que foi feith, entao, ele fez um requerimento para obter aquela resposta
da Prefeitura, e outro requerimento que ele fez, e ele n&o sabia se todos tiveram
a oportunidade de olhar alguns pontos da cidade que tinham muitas fiag6es, que
ele achava que estava sem uso e das estavam dependuradas, coma por
exemplo, la pena do Banco ltaa, na Avenida Antonio Pinto Cano tinha, if na
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Emilio Marconato, porto do Distrito Industrial e ele achava que era indio
perigoso, at6 na Avenida Antonio Pinto Cacao, algu6m enrolou o fio no
postinho de identificagao de rua, porque ele achava que se desse um vento,
alguma coisa, aquele fio fosse para a area de trfnsito ficaria meir perigoso,
principalmente se tivesse passando algu6m de moto, era bem perigoso se
enroscasse um fio daquele la, e ele achava interessante a Prefeitura identificar a
quem pertencia, quem colocou aqueles fios, se des estavam inutilizados, entao,
que a empresa retirasse, e que ele fez um requerimento tamb6m naquele sentido
porque ele achava que era meio perigoso e a Prefeitura precisava vicar atenta e
estar dente daquilo, e se tivesse em uso, provavelmente, estava
desconectado,nao estava funcionando, entao, se estivesse inutilizado syria
interessante a Prefeitura ou remover ou ent8o para quem colocou aquela fiagao,
fazer a retirada dela; a seguir, tomaria a palavra os Srs. Rodrigo da Silva Blanco
e Romilson Nascimento Silva que a passaram; em seguida, tomou a palavra a
Sra. Tais Calnellini Esteves que cumprimentou a todos e disse que ela s6 queria
pedir uma carta urg&ncia nos buracos, ela achava que todo mundi andava na
cidade e via que os buracos estavam braves; disse que, naquele dia, ela viu o
caminhio la perto do Lavap6s tampando mas, a avenida debaixo e a avenida de
ama 6icaram e estavam um perigo; indo para o Ana Helena, do lado do
Objetivo, na Avenida do Lavap6s, ent5o, ela queria pedir uma certa ul'genoa ao
Executive, para o pessoal da Obras para estarem tampando aqueles buracos,
porque estava muito perigoso, muita dente estava entortando aro de moto,
caindo, estava inuito perigoso e com as chuvas, o buraco ficava encoberto pda
aqua e o motoboy ngo via e acabava caindo e acontecendo uma trag6dia, entao,
ela pedia uma certa urg&ncia naquilo; agradeceu a todos e desejou boa nolte; a
seguir, tomariam a palavra os Srs. Alonso Lopes da Silva e Alfredo Chiavegato
Nero que a passaram; em seguida, tomou a palavra o Sr. Angelo Roberto Torres
que cumprimentou os presented dizendo que, primeiramente, ele gostaria de
agradecer a aprovagao das indicag6es e requerimentos deli, em especial da
mogao fbita para a Par6quia de Santa Maria, atrav6s do Pfroco Milton Modesto,
sobre a testa de Sio Sebastian, que completou cento e um anos de exist6ncia na
cidade. onde passaram grandes familial tradicionais mantendo a tradigao
cultural e aquilo era importante prevalecer; letnbrou que no ano de dois mil e
dezenove nio aconteceu o evento maid traditional, que era o leilao, a parte
religiosa aconteceu na fiesta, fez a marfa, mas leilao, o tradicional mesmo,
aquele que a populagao gostava, os doadores, os sitiantes, no ano corrente
voltou, a testa gragas a Deus foi um sucesso e aquela Casa nio poderia deixar
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de mencionar, uma vez que era a testa mais antiga e traditional da cidade; disse
que fbz um requerimento para instalagao do CEP if no bairro Colm6ia e que
estavam com problemas de empresas para serem abertas la e, infelizmente, n5o
poderia sair a inscrigao por malta do CEP e o Correio criou aquele CEP e estava
dificultando muitas famflias com correspond&ncias, empresas, enfim, na Vila
12 de Setembro, na Rua Souza, esquina com a Praia Colombini, tinha uma
moradora que procurou por des, procurou o 26 Muniz e o procurou e aquela
rua tamb6m na Praia Colombini n8o tinha CEP e o CEP que chegava na casa
deja era de outra rua, entao, ele achava que o Correio tinha de fair na frente
daquilo e tamar provid6ncia sabre aquela questao; sobre a quest5o do 6nibus de
Amparo que o nobre Colega tinha colorado if tamb6jn da ETEC, infelizmente,
todos os anos des viam aquela preocupagao deles e a preocupagao dos alunos e,
infelizmente, parecia que des estavam la enxugando gelb, as criangas tinham
de estudar, o pessoaltinha de it e ficava a merck, e a empresa homo o Vereador
colocou la, terceirizou para a FENIX e se terceirizou, a empresa tinha por
obrigagao contemplar os servigos tanto quanto Cram feitos pda Metr6polis,
porque ele acreditava que sairia decorrente para estar ajudando os passageiros;
disse do nQmero de passageiros e que ele se lembrava e achava que o Fred ida
se lembrar da linha de Campinas, quando a Madalena Catao, a ex colega
daquela Casa, ela nio aceitava quando ela via no 6nibus escrito, trinta e cinco
passageiros sentados e quarenta e cinco passageiros em p6 e, infelizmente, o
6nibus urbano era daquela forma, mas ele achava que se tratando de um
transporte escolar tinha de ser 6nibus rodoviArio e ele achava que tinham de
forgar junto a empresa, junto a Secretaria de Educagao para estarem focando
nos alunos e passando o 6nibus rodovifrio para des, baja vista que iam alunos,
passageiros que iam trabalhar pra la, ia todd mundo junta, entio des tinham de
focar e deixar o 6nibus exclusivamente para os alunos, mas era para vestirem a
camisa juntos e trabalharem em ama; ressaltou sabre o tapa buracos e
exclamou que bom que a Tais ressaltou e tinha uma sugestao, ele achava que
ales poderiam tapar os buracos nos bairros que estavam arrumando, fazendo o
recaps, porque muitas vezes o morador nio entendia que estava la recapeando e
nio ia; comentou que foio que des ouviram la no Bar do Gaacho, ele e o
Magrao, o cara limpou la tr6s metros longe do buraco, mas ele n5o poderia
colocar massa no buraco, era incrivel, mas era a burocracia, entao, por ipso que
ele falava que poderia estar a equipe do tapa buracos juntos para estareln
resolvendo; falou que, naquele momento, ele gostaria de comentar um caso at6
meio chaco, trinte, inclusive, porque des estavaln la lutando e trabalhando para
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o povo e quando baba na porta delis era dificil, falou einocionado; agradeceu o
pessoal da UPA, o pessoal do Hospital; pediu desculpas pda emogao, dizendo
que ele tinha cinquenta e sets ands mas, o coragao deli nio era de pedra; falou
que o meta deli, naquele dia, softeu um acidente e o fllho dole correu com ele
na UPA e, de prontidao, a equipe e, ele agradecia de coragao, dal chegou a
hist6ria, o Raid X, esperando, esperando, o neto dole tinha seis anos, um
pezinho pequenininho, ele tomou quinze pontos no calcanhar, e pediu para que
imaginassem o que a corrente da moto fez no p6 dole, o desespero e nio sabiam
se tinha rompido o tendao, o que tinha frito, e tinha de fazer um Raio X urgente
e nio poderia levar no carro, tinha de esperar a ambulfncia e a ambulfncia
estava em outro atendimento, e a hora ida passando; pediu para a Secretfria,
kinda muito einocionado, que se estivesse nas maas dela, polo amor de Deus
que pusesse aquele "trem" para funcionar, estava la a maquina, o 26 Munoz
estava sempre if falando, des sempre estavaln batendo porque a agua estava
batendo nas costas do amigo, do vizinho, e naquele dia bateu nas costas dole e,
independente de estarem naquela Casa ou nao, des Cram cidadaos, eram
moradores da cidade, estava la o aparelho que des tanto lutaram para comprar e
estavam esperando o que para ligar? Disse que, gragas a Deus, naquele dia, nio
6oi nada grave, nio rompeu tendgo, foi s6 mesmo uin corte mas, poderia ser
pior, poderia ter rompido um tendao, de repente a demora de alguma coisa, o
Raid X poderia estar funcionando, tudo estaria resolvido, e maid uma vez
agradeceu a equipe da UPA, o pessoal do Hospital, o pessoal de prontidao e ele
sempre falava que, nas horas difTceis que ele passava naquele Hospital ele
sempre encontrava o doutor Marcelo e a equipe e, naquele dia, ele estava if
tamb6m e o tranquilizava; mais uma vez pediu para o Vereador Presidents da
Comissgo de Sadde para focarem naquilo, ele achava que nio deveria estar nas
mios do Prefeito e ele nio sabia com quem estava, e pediu pra fazerem ligar
aquele Raid X porque precisava urgente e, naquele dia, ele sentiu na pele e
esperava que des nunca precisassem passar por uma situagao daquela e ele via
a situagao que estava la; a seguir, tomou a palavra a Sra. Cfssia Mui'er
Montagner que, depois de cumprimentar os presentes, ressaltou os trabalhos
que a equips da Cfmara sempre fazia com ]nuito carinho e disse que ela queria
comegar i'endendo todo o apoio dela ao Vereador Neguita que passou por
aquela situagao muito complicada e, felizmente, n5o foi uma coisa t5o grave e
que poderia ter fido muito pier, mandou um grande abrago a ele e a toda familia
deli; reiterou que o Raio X precisava comegar a funcionar e que era importante,
e ela acreditava que o Prefeito tinha feith grande esforgo mas, tinha de fazed
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maid e a promessa era de que ida voltar a funcionar rfpido, aquilo era
importance, a populagao precisava e ida dar a des muito mais seguranga; falou
que, is vezes, a populagao pensava que as leis doles nio tinham importancia,
que, na verdade, des colocavam o coragao nelas, e naquele m6s de fevereiro,
uma lei que ela teve a felicidade de ter proposto naquela Casa estava fazendo
doin anon, o pedido de isengao da tarifa de agua para a APAE e para outras
entidades semelhantes, entao, era para des imaginarem dais argos sem precisar
pagan a aqua, porque uma entidade coma a APAE gastava um valor razofvelde
fgua, entao, vicar doin anos sem precisar e ela esperava que era sempre, acabava
dando uma boa econoinia para a entidade e era bom que des soubessem que a
APAE era uma entidade sempre denicitaria, ela sempre precisava de mais
recursos do que ela tinha, mas foi um tijolinho, foi um recurso que aquela Casa
e a Prefeitura e a populagao de Jaguariana deram para que ela pudesse usar
aquele recurso em outra coisa; disse que ela achava que se CIGS usavam os
corag6es doles, a intelig6ncia deles e a sensibilidade doles, CIGS poderiam fazer
grandes coisas naquela Casa; agradeceu a todos; a seguir, fez uso da palavra o
Sr. Cristiano Jose Cecon que cumprimentou a todos dizendo que, em cinco ands
de ANEEL, as empresas de energia no Brasil arrecadarain a mais nas contas
trinta e cinco bilh6es, que davam para construir dual geradoras de energia, que
dada uma custava dezenove bilh6es e era para todos os Vereadores verem collao
ales estavam burlando as Qantas doles; disse que dia trinta e um estaria em
Brasilia e ele pediria se pudessem fazer uin pedido de todos os Vereadores para
ele entregar na ANEEL para ter mais forma, syria uma honra poder levar o nome
de todos; falou que ele estava if indignado com um assunto sabre a importancia
das respostas urgentes das quest6es feitas pelts Vereadores para as Secretarial;
uma coisa que vinha sendo solicitada, tinha de ser respondida com maid
anteced6ncia, se pudessem crier at6 um puzo de resposta e se aquela resposta
n5o fosse dada at6 o puzo especificado, ele n5o sabia se aquilo estava e se
poderia ter uma lei, para que ja fosse marcada uma reunigo publica, n5o foi
respondido, que fossem responder diretamente 15; coma por exemplo aquele
questionamento de um redutor de velocidade na descida de Mingus Aliche, do
Quinta] do Brute, falou que uma hora em que um cairo se perdesse la e Deus
quisesse que nio acontecesse, e .nao tivesse um redutor de velocidade la,
poderia ser que acontecesse um acidente muito grave; f'alou que Jaguariana
tinha ]nuito que melhorar, estavam lutando para aquilo, s6 que uma coisa que
ele andava indignado, o antigo Prefeito de Sio Paulo ter deixado de ser prefeito
para ser um Govemador Olnisso, porque os moradores estavam falando quanto
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tempo des estavam tends que aguardar uma cirurgia no Hospital Ours Verde,
UNICAMP, quimioterapia, quantas pessoas sofrendo em casa, ngo sabendo se
iriam morrer ou sobreviver; genre que esperava cirurgias por doin, tr6s anos; um
Govemador que ficava com aquela cara de deboche, fazendo paras e bocas e
des sabendo o tanto de pessoas que estavalu sob'endo em uma alla de hospital,
aguardando; e quando iam perguntar onde era a consulta e falavam que era no
Ouro Verde, ele falava que aquela pessoa estava perdida, s6 por Deus, e ele
ficava indignado com o Estado mais rico do Brasil que ngo tinha melhorado
nada, o Govemador ficava com aquelas entrevistas debochadas, fazendo paras e
bocas, nolnes de projetos que nio tinha nada a ver, corujao de nio sabia o quG e
nunca via o corujao chegar em Jaguariana e o povo esperando; deu um exemplo
do rapaz da dania que ida ter de esperar doin anon da cirurgia dole, at6 quando
ia aquilo? E pessoas implorando quimioterapia, e s6 viam marketing do cara;
questionou se aquelas mil assinaturas que ele colheu na cidade tinha chegado
nas mios de algu6m e achava que n5o chegou em nada, ele duvidava, aquino la
foi trabalho jogado fora; disse que o Vereador era importante fiscalizar, fazed
political pablicas, s6 que tinha de ser colorado nas fung6es do Vereador mais
uma coisa, que era pagar de louco, tinham de pagar de louco, senio as coisas
nio iriam lnudar, e estava todo mundo falando que ele andava ansioso, que ele
andava nervosa, e nio era porque estava chegando a eleigao, mas era porque
estava acabando o ano e poderia ser que dezembro ele nio estivesse maid li, e
ele estando la ele ja tinha as mios amarradas e imaginasse ele n5o estando
coma Vereador, dai ele Hicaria mais impotente ainda, entao, a pressa dele era
por ipso, se ser Vereador tivesse dado a ele a oportunidade de tirar a mie dole
daquela cdna, aquele cancer, ou ter dinheiro, ou ter coisas luxuosas, ele
garantia que ele estaria correndo atrfs de dinheiro e se matando, tripudiando
mentindo por causa de reeleigao, mas levaram a ele a felicidade, porque a
6elicidade era poder fazer um pouquinho para as pessoas, apenas aquilo;
agradeceu a todos; a seguir, usou a palavra o Sr. David Hilgrio Nero que
cumprimentou a todos dizendo que ele gostaria de comegar com um assunto
que ele ja tinha f dado na semana anterior sabre a mudanga na Educagao do
HTPI para o HTPL, foi uma promessa feita no m6s de janeiro pele Executivo e
at6 o moments aquela Casa nio recebeu o projeto de lei, ainda nio tinha
chegado, constatou coj-n o Sr. Presidente, e foi feith muito discurso eln ama
daquele cano e aquilo estava travando demais os professores que poderiam
pegar mats aulas a at6 mesmo organizar seus horarios, porque, atualmente, des
estavam bem confuses, nio sabiam se poderiam pegar mais aulas ou nio devido
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aquela alteragao na vida deles, entao, pediu um pouco mats de compreensao e
agilidade do Executive porque ele tinha a certeza de que aquela Casa assam que
chegasse ida votar coin a maior pressa para poder dar aquele benefTcio para os
professores e adequar aquela questao; um outdo assunto era um projeto de lei
que estava para chegar na Casa, que era a questao do "Pro Labors" da PM;
disse que, atualmente, tinha uma media de vinte e cinco policiais em Jaguarittna
e que ha ]nuitos ands recebiam o "Pro Labore", entao, des ja contavam coma
parte dos salirios delis e des sabiam que era uma media de mil, mile duzentos
reais, era um valor significativo para a vida de um policial militar que,
infelizmente, nio era reconhecido peso Govemo de Estado que prometeu
aumento e mais aumento e n5o cumpriu e a PM estava sofrendo a dada dia,
fazia o seu trabalho com muita dignidade, muito respeito a populagao e estava
faltando aquele reconhecimento do Govemo do Estado e tamb6m do Municlpio
e desde o final do ano passado des estavam sem receber aquele "Pro Labore" e
se quisessem, o proleto de lei vida para a Cimara Municipal; pediu um pouch
inais de respeito e que mandassem aquele prdeto, porque des sabiain que
Jaguariana tinha Receita para aquilo, homo sempre teve, o Boz6 explanou
muito bem, maid de quatrocentos milh6es de reais entraram em dais mil e
dezenove, entio era s6 um pouch mais de planejajnento e organizagao para
mandir o projeto para aquela Casa; disse, ainda, que questionou e solicitou um
proUeto na integra sobre as quadras de tunis, e estava fazendo uma visits la, mal
foi entregue a obra e, infelizmente,diversas coisas acontecendo, o vestifrio nio
fbi aberto at6 aquele dia, quadras que nio funcionavam ou ja precisaram de
manutengao ap6s serem feitas, entao, ele queria engender um pouco !Dais do
projeto, ele estava solicitando aquele projeto na integra para poder acompanhar,
para ver se o que estava no edital foi realmente culnprido, porque era dinheiro
pablico que foi investido la, maid de setecentos mil reais para fazer dias
quadras de tunis, um valor bem alto por sinai, entao, que precisava ser
vistoriado, e que antes de falar qualquer coisa ele estava solicitando aquele
documento naquela Casa e esperava ter retomo; lembrou, ainda, que ele fez um
requerimento no ano passado e fez uma pergunta para a ASAMAS referente is
c6pias de notas fiscais e des responderam tudo, ments mandaram as notas
fiscais, entaa, ele esperava que, naquele projeto, nio fosse a mesma coisa;
agradeceu a todos; em seguida, fez uso da palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo dizendo que ujn dos requerimentos dele foi sobre a "fake news", que
estavam em unl ano eleitoralque se aproximava e a Justiga Eleitoral ja vinha
sinalizando para combaterem aquele typo de pratica abusive em ladas as rides
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sociais, entao, estava oficiando la o Juiz Eleitoral da Zona Eleitoral que
correspondia d Jaguariana, pertencente a Pedreira e o Minist6rio POblico
Eleitoral tamb6m, para que des mostrassem quais erajn as lnedidas a serum
adotadas, homo des iriam agir diante daquele cato, ao longs do ano; ele achava
que era o papal daquela Casa fiscalizar aquilo, era obrigagao de todos des
naquele processo e ele sabia que, na Qltima eleigao, aquilo foi muito forte,
aquilo acabou prejudicando em algumas situag6es o processo eleitoral eln
alguns municipios, entao, a preocupagao deles era recorrente e ele aguardava
respostas para se manifestar a respeito; lembrou, talnb6m, que havia um projeto
na Casa aprovado no ano passado de autoria da Vereadora Cfssia sobre o
combate a "fake news", com consci6ncia, educagao e que iriam ter uma
palestra no dia doze do pr6ximo m6s, naquela Casa, sabre aquele tema e ele
achava importante e todos estavam convidados de antemao; agradeceu ao
Deputado Baleia Rossi por atender ao pedido deli, e que no ano passado esteve
em Brasilia, em visita de trabalho, ao Congresso Nacional solicitando recursos
para a Equoterapia e, na quinta keira passada, ele foi agraciado com a
infonnagao que foram atendidos em cem mil reais para serem aplicados junta
ao Centro de Equoterapia e Centro de referCncia do Autismo, que conteinplava
If aquela instituigao; agradeceu eln noms da populagao que seria beneflciada
por aquele trabalho, um trabalho de exce16ncia que era feito naquele local;
agradeceu ao Deputado Baleia Rossi que, com ]nuito carinho e atengao tinha
dedicado a cidade de Jaguariana; disse que teriam, no pr6ximo sfbado, a
inauguragao de mais uma creche e sabiam da importancia de ter um espago de
educagao ampliado na Cidade para atender mats pessoas, muitas maes sofriam
com aquela dificuldade de vagas e sabiam que investir naquilo era dar conforto
e cidadania para a populagao, entao, disse que no pr6ximo sfbado serif
inaugurada a Creche denominada Jose Bonif ado Coutinho Nogueira, que era
pr6ximo ao "Jaguariana um e dais", que syria a maier creche da cidade de
Jaguariana em condig6es de atendimento a populagao, e convidou a todos para
participarem da inauguragao, is onze horas da manha; ainda naquele meslno
espago e if que se flzesse justiga, e coma ele era do Esporte, ele tinha de
def'ender aquelas medidas, era a quadra de futebol society, um espago de hazel '
importance para aquela localidade, que chegava naquela Casa com uma
proposta de denominagao do saudoso e amigo Cello Franca e quem lembrava
do futebol, quem conhecia a hist6ria esportiva da cidade, sabia o quanto
signiHicava o Celso para aquele esporte e naquele dia levar o nome dele ele
achava que era nada mais do que jusco e, com certeza, syria uma homenagem
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para a familia e a mem6ria do Celso ficaria perpetuada na cidade, e a quadra
syria inaugurada no pr6ximo sabado, um importante espago de lazer que
atenderia toda aquela regiao; mencionou com relagao is quadras de t&nis,
direcionando ao Vereador David, disse que ele era praticante de tunis, ngo
jogava tio bem, mas dava suas raquetadas la e ele tinha ido com frequ6ncia la
para aquele espago e, realmente, a demanda era ]nuito grande, muita genre
usando as quadras que la estavam localizadas, de maneira gratuita e ele achava
que era importance fazer o esporte ser sociabilizado e todos terein acesso a ele,
a ampliagao de mais duas quadras la e um paredao que estavam if compostos,
s6 ia melhorar a condigao da cidade que estava se desenvolvendo com o
;Projeto Campe6es"; com relagao aos vestifrios ele achava que era necessfria

sim a abertura doles para uso, ]nas tinham um espago anexo la que era usado
pelos atletas, que tinha banheiros e bebedouros e com aquele novo local, com
certeza, o conforto aumentaria; agradeceu a atengao de todos. Terminado o
Expedience, o Sr. Presidente suspendeu a sessio por 15 (quinze) minutos,
conforme determinava o Art. 149, Parfgrafo Unico, do Regiments Intemo, e no
memento de suspensao, o Sr. Angelo Roberto Torres enLregou um certificado
referente a Mogao de Congratulag6es e Louvor pda Festa de Sio Sebastigo, il
Par6quia Santa Maria, representada, naquele moments, pda Sra. Mal'ia Juliana
dos Santos, que estava presents na Casa em nome do Padre Milto]] Modesto,
Pfroco daquela Par6quia. Tem)inado o puzo concedido, o Sr. Presidente
reabriu a Sessio determinando a feitura da chamada, olde foi anotada a

presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva, AIRedo
Chiavegato Nets, Angelo Roberto Torres, Cissia Murer Montagner, Cristiano
Jose Cecon, David Hilfrio Nato, Inalda Lucio de Barris Santana, Jose Munoz,
Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva,
Tats Cainellini Esteves e Walter Luis Tozzi de CaJnargo. Constatado n0lnero
regimental, o Sr. Presidente deu initio a Ordem do Dia: primeiramente, dos Srs.
Alonso Lopes da Silva, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva,
Alfredo Chiavegato Nato, Jose Muniz e Walter Luis Tozzi de Camargo foi
apresentado Requerimento de Urg6ncia Especial para que o Projeto de Lei que
disp6e denoininagao da Quadra de Futebol Society de "Celso Silv6rio Franca:
encaminhado a Casa atrav6s do Oficio DER n ' 005/2020, fosse apreciado em
6nica discussao, naquela sessao; antes da votagao do requerimento de urgencia
especia], o Sr. Presidents, Walter Luis Tozzi de Camargo apresentou
requerimento verbal para que as proposituras da Ordem do Dia fossem votadas
pelo sistema eletr6nico e anotadas no livro coma era praxe acontecer; em
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discussio e votagao o requerimento, foia mesmo aprovado por unanimidade de
votes; a seguir, foi colorado em discussio e votagao do Requerimento de
Urg6ncia especial para apreciagio do Projeto de Lei que disp6e denominagaa
da Quadra de FutebolSociety de "Cello Silv6rio Franca"; encaminhado a Casa
atrav6s do Oficio DER n ' 005/2020, que foi aprovado por unanimidade de
votos; a seguir, o Sr. Presidents designou homo relator especial para exarar
parecer ao referido projeto, o Vereador Alonso Lopes da Silva, ]notivo pelo
qual suspendeu a sessao; elaborado o parecer, o Sr. Presidente reabriu a sess5o
determinando a leitura do Parecer do Relator Especial designado; a seguir
solicitou que fosse feita a leitura do OfTcio DER n ' 005/2020 encaminhando a
Casa Projeto de Lei que disp6e denominagao da Quadra de Futebol Society de
Celso Silv6rio Franca", e tamb6m o biografia do homenageado; em seguida,

em Unica Discussio foi apreciado o Projeto de Lei n ' 002/2020, do Executive
Municipal, que disp6e denominagao da Quadra de Futebol Society de "Cello
Silv6rio Franca" (Quorum de deliberagao; maioria Simpler: Art .49, "a" $ 1'
do R.I.). Em discussao, tomou a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo
que disse que gostaria de fazer alguma mengao, primeiramente, parabenizando
ao Executivo Municipal pda lembranga do name do Cello, que era bastante
conhecido no iteio esportivo da Cidade; teve todo uln legado junta ao Esporte
Amador de Jaguariana, ao futebol especificamente, e num espago esportivo
coma aquele que estava sends inaugurado syria usado, principalmente. pelos
bins sociais a que se destinava, com aulas, com atividades de lazer para jovens e
adultos e o name do Cello ficaria imortalizado naquele local; como disse o
Primeiro Secretgrio na leitura da biografia, o Cello tinha toda uma trajet6ria
vindo para Jaguariana e, infelizmente, vindo a falecer em dais mil e quinze;
disse que a Casa ja tinha rendido homenagens ao Cello Franca com a Medalha
do M6rito Esportivo, ainda vivo, que achava que tinha fido uma homenagem
justa que a Cfmara Municipal tinha proJnovido, e agora o Executivo sugerindo
o name dole para que fosse colorado naquele espago esportivo e de lazer;
parabenizou o Prefeito Gustavo Reis pda iniciativa, com recursos que foram
destinados para a construgao daquela quadra; disse de ali, tamb6m, render suas
homenagens de agradecimentos ao Secretfrio de Govemo, Valdir Parish, por ter
se dedicado muito para que aquele recurso viesse do Governs do Estado pal'a
ser aplicado naquela localidade; a todos os envolvidos, o Secletgrio de
Esportes, tamb6m, e sua equipe pelo trabalho "Projeto Campe6es" e que ele
tinha certeza que aquele novo espago ptiblico contemplaria o "Projeto
Campe6es"; agradeceu; a seguir, em votagao o Projeto de Lei n ' 002/2020, do
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Executivo Municipal, que disp6e denominagao da Quadra de Futebol Society
de "Celso Silv6rio Franca", foio mesmo aprovado por unanimidade de votes; a
seguir, em Primeira Discussio foi apreciado o Prqeto de Lei n ' 003/2017, do
Sr. Jose Muniz, que proibe a soltura de roj6es e logos de artificio com
estampido no Municipio de Jaguariana, e da outras provid&ncias (Quorum de
deliberagao: maioria Simples: Art .49, "a" $ 1', do R.I.). Pda ordetn, foi
apresentado pelo Sr. Rodrigo da Silva Blanco requerimento solicitando vista
por uma sessio ordinfria do Projeto de Lei n ' 003/2017, do Sr. Jose Muniz, que
profbe a soltura de roj6es e logos de artificio com estalnpido no Municipio de
Jaguariana, e da outras provid6ncias, a Htm de discussio lnais aprofundada do
mesmo. Em discussio o requerimento, pediu a palavra o Sr. Jose Muniz que
cumprimentou a todos, novamente, dizendo que ja tinha falado ao Vereador que
ele era contra, ele votaria contrfrio ao pedido de vista, porque des ja tinham
discutido bastante, e ja f azia tempo que o projeto estava na Casa, e nio tinha
mais dQvida nenhuma a respeito do projeto e que seu veto syria contrario, e que
ja tinham pedido vistas vgrias vezes de prqetos aie n5o foram aceitas, mas
respeitava a vontade de todos, homo des tinha discutido na semana anterior e
que tinha deixado todd mundo a vontade e respeitava o Vereador, mas seu veto
era contrfrio; desejou boa noire a todos; a seguir, pediu a palavra o Sr. Rodrigo
da Silva Blanco que agradeceu ali ao Vereador 26 Muniz, pediu desculpas pda
sua ausCncia na reunido de Comiss6es e tamb6m pda compreensao, que des
conversaram com todos os Vereadores ali, com um proleto daquela
envergadura, des conseguissem atrav6s de um pedido seu, pedir a dada um
doles para que des estniugassein um pouquinho maid e para des poderem
estareln votando na semana que vida; disse que o Vereador 26 Muniz era o
autor do Projeto, o parabenizou e que o voto contrfrio do Vereador se
justificava por ipso, e pediu o apoio de todos para que des conseguissem
segurar naquela semana, e que ele ngo era contrfrio ao Projeto, era f avoravel,
s6 que ele queria, homo Presidents da Comiss5o, que ele ida fazer um parecer,
e que s6 queria conversal ' mais um pouco e estar apreciando maid o conteddo do
proleto; pediu o apoio de todos e desejou boa noite; a seguir, pediu a palavra o
Sr. Cristiano Jose Cecon que disse que ele tamb6m era favor6vel a proibigao
dos logos, mas em respeito ao pedido do Magrao tamb6m votava para adiareln
por mais uma semana, confirmou com o Sr. Presidents, que confirmou que
syria para a pr6xima semana, e o Vereador Cristiano disse que talnb6m era
favorfvel a ptoibigao dos logos; a seguir, pediu a palavra o Sr. Alfredo
Chiavegato Nets que cumprimentou a todos dizendo, no que pesasse a

18



Cfmara MuniciD@LdQ Jagua!.lana
Estado de Sio Paulo

envergadura aquele projeto e ]nuito bem apresentado polo nobre Vereador Jose
Muniz, ele n5o poderia deixar de votar favorfvel ao pedido de vista, disse ao
cotnpanheiro 26, eln virtude de que ele era adepto ao debate e que ele achava
que o nobre Vereador Magrao foi claro na sua propositura, em virtude de nio
ter podido participar da Qltima discussio e que ele achava nada mais juste des
esperarein inais uma selnana, o proleto ja estava na Casa havia muito tempo, e
que ele s6 vinha enriquecer lnais o debate, e que, entao, ele n5o via ploblema
nenhum, e homo tudo aquilo que ele sempre discutiu na Casa, pediu sempre
mats discussao, entao, nada desmerecendo o projeto do Colega, mas ida votar
favor6velao pedido de vista. A seguir, o Sr. Presidente disse que quem votasse
sim era favorgvel e nio syria contrfrio ao pedido de vista; em votagao, foi o
requerimento de vista aprovado por dez votes favoraveis, sends doin contrfrios
dos Srs. David Hilfrio Nero e Jose Muniz. O Projeto de Lei n ' 003/2017, do
Sr. Jose Munoz, que proibe a soltura de roj6es e logos de artificio com
estampido no Municipio de JaguariQna, e da outras provid&ncias foi
encaminhado para a Ordem do Dia da Terceira Sess5o Ordinfria que se
realizaria em dezoito de fevereiro de dois mil e vinte. Tenninada a Ordein do
Dia, o Sr. Presidents deu initio a Explicagao Pessoal dos Senhores Vereadol'es,
que se manifestariam sobre atitudes pessoais assumidas durante a Sessio ou no
exerclcio do mandate (Art. 168, R.I.): pda ordem, tomou a palavra o Sr
Alonso Lopes da Silva que culnprimentou a todos, ao pessoal presents no
Plenfrio, e disse que tinha participado, na semana anterior, da retmi5o do
Parlamento Metropolitano que reunia todos os Vereadores da Regiao
Metropolitana e la des tivelam uma discussio com a Juiza de Direito Tatiana
Moreira Lima, e ela levou um tema muito importante, principalmente,
envolvendo a questao das criangas; disse que, no hoje, todo mundi labia que,
infelizmente, a vio16ncia estava grande e acabava atingindo as criangas,
principalmente, ligada aquela questao do abuse sexual, e na hora de pegar o
depoimento das criangas, geralmente, era no Forum, e if se tinha ujn, de acordo
com a Juiza, o local onde se pegava o depoimento dos adultos, ou de qualquer
criminoso, era o mesmo local onde pegava, tamb6m, o depoimento das
criangas, dependendo do crime tinha que ser ouvidas as criangas, o
adolescents, e ela fazia todo um trabalho no Estado de Sio Paulo, e que achava
que era uma reflexio para des ali de Jaguariana, alias des tinham at6 que ter
uma infomaagao para o Conselho Tutelar, porque muitas vezes a crianga num
ambiente trio, num ambience de fora, acabava, de certa to!'ma, ficando
pressionada e que, is vezes, tamb6m. acabava nio falando a verdade, e que
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tinha toda uma consequ6ncia o processo, tinha toda uma consequ6ncia para a
questao daquele processo que estava la no f orujn; disse que ela trabalhava para
que os foruns tivessem um ambiente de criangas, com brinquedos, com
quadros, enfim, coisas que lembrassem a questao da crianga e que ela fazia
esse trabalho, e que ele achou muito importante, e des, de certa forma, tinham
que discutir ali, tamb6m, em JaguariOna; disse azhar que a crianga e o
adolescente mereciam ser acolhidos, principalmente, naquelas horan
complicadas, coisas de critne e tal, e que ele tinha flcado muito interessado na
questao, e que ele ida at6 fazer um questionamento, homo ja tinha ditz, tanto
para o Conselho Tutelar, coho para o F6rum, no depoimento daquelas criangas,
e que achava que era uma discussio importante, porque envolvia as criangas;
agradeceu; a seguir, tomou a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Nato que
culnprimentou a todos, dizendo que gostaria de utilizar a Explicagao Pessoal, e
que ele ficou ali pensando muito naquilo que foi discutido anteriorlnente,
naquela Casa, em virtude da fda dos nobres Pared, principalmente, do Cecon e
do Neguita, com relagao ao trabalho deles na Casa, e que ele se sensibilizava
quito, principalmente, com o Cecon que era um Vereador de primeiro
mandato, a Tats que, &s vezes, ficava chateada com algumas situag6es, mas a
fungao delis, primordial, era estarem sempre cobrando e perseverar sempre e
que dizia ipso, falou ao Cecon, porque a hora que des entravam na Casa, des
percebiam o tio quanto des Cram incapacitados de fazer muita coisa, e que
ipso, acreditava que, no hole, atrav6s das redes socais que tinha um
conhecimento maier de homo era uma sessao, qual era o trabalho do Vereador,
podia perceber que des eram muito limitados, des tinham o dever,
principalmente, de estar ali discutindo de uma forma democrftica, era
posicionamentos que o Poder PQblico pretendia para o Municipio e encarar isso
com a maier participagao na Casa, porque ele que detinha o Orgamento, e ele
que tinha a possibilidade de encaminhar para a Casa a melhoria para a
populagao, porque ele labia onde ida investir, e tinha o recurse, e que o
Secretariado trabalhando, o compo t6cnico trabalhando para isso e a des,
constitucionallBente, labia referendar aquilo que ele pretendia fazer ou
questionar, enflm; falou que dizia isso porque ele tinha se sensibilizado,
tamb6m, da questao do nobre Vereador Neguita, com relagao ao problema do
Raid X e ali ele queria dizer a todos, e a todos os nobres Pares, a
municipalidade e a todos os tnunicipes que os ouviam, no mandate passado,
des sofreram demais e foi ujn calcanhar de Aquiles doles, ele dizia da
Administragao passada, por parte da populagao os cobrando que a UPA deveria
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funcionar vinte e quatro hol'as, e nio labia se os nobres Pared se lembravam
disco, era grande pleito da populagao que a UPA funcionasse vince e quatro
horan, passou-se maid trinta e leis meses e a UPA nio voltou a funcionar vinte e
quatro horas, e des estavam com problema, que era s6rio, da falta de
funcionamento de um Raio X, que foi adquirido a duran penal, e que
beneficiaria a ]nuita e muita gents que usava daquele espago, facilitaria a
logistica, porque se se tinha um problema la, tocava descer no Hospital, e para
descer no Hospital, por muitas vezes, se era obrigado a esperar uma
ambulancia; disse que ele ali, combo Vereador, tamb6m entendia as dificuldades
de se colocar aquele dispositivo para funcionar, porque des sabiam, a primeira
coisa, precisava de material, principalmente humana, para que aquilo
acontecesse, e no hoje poderia estar ali, realmente, tripudiando de monte em
relagao aquela situagao, porque nio colocar um Raid X para funcionar, era,
realmente, argo inaceitavel, se estava if, ja era para estar funcionando, e que
des tinham que entender tamb6m das dificuldades que o Municipio que, com
todd o recurso que tinha, passava por ipso; disse que o que ele ficava inais
chateado, e des tinham esse dever de estar discutindo isso e cobrando mesmo,
mas, is vezes, aconteciam situag6es em mementos politicos que se punha aldo
atrav6s de "Fake News", ou qualquer que fosse, disse ao Presidents, que
colocava a populagao contra detenninada administragao ou determinado
administrador, dizendo que nio tinha a vontade de fazer aquilo realizar; disse
que ele sabia e imaginava que todos ali tivessem elsa vontade que la,
realmente, funcionasse homo uma verdadeira Unidade de Pronto Atendimento
Vinte e Quatro horas, mas as dificuldades impostas a des, e atrav6s de t6cnicos
que, trabalhavam inclusive junta a rede publica de saade, divergiam com
relagio a se ter um hospital muito pr6ximo da Unidade de Pronto Atendimento,
e que era um gasto duplo, numa situagao que s6 o Hospital poderia resolver;
falou que dizia ipso porque provavelmente naquela administragao tamb6m teve
discuss6es a respeito da necessidade da UPA funcionar vince e quatro horan;
disse que ipso des, Vereadores, e is vezes des falavam assim, o pr6prio nobre
Vereador Cecon falou que des demoravam muito para receber uma resposta,
confirmou com o Cecon e que des, homo Vereadores, que deveriam ter acesso
imediato aos Secretfrios e ali ele dava o maior respeito a pessoa do Valdir que
sempre estava ali presence nas sess6es, e que era um Secretfrio de Govemo que
procurava em todo o memento os atender; mas o Vereador, o que ele tiilha que
deter era informagao, tinha que ter responsabilidade de passar isso adiante,
principalmente, des que exerciam o cargo pQblico; disse que as pessoas que
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estavam ingressando, que queriam ingressar, iriam inventar diversas situag6es
para se promover, mas des, e ele falava judo ipso porque ele estava ali havia
longo tempo, ele, principalmente, ele labia que era dificil, e que ele poderia
estar falando, naquele dia, tudo aquilo que ele gostaria de ter falado ha tr6s anon
atras, das dificuldades de conseguir colocar a UPA funcionar vince e quatro
horas, mas que no hole des sabiam que ela at6 terra condig6es e nio foi uma
promessa deles que ida funcionar vince e quatro horan, ngo foi promessa doles,
foi promessa de algu6m e nio funcionou, e des tinham um Raid X la que n5o
estava funcionando e achava que promessa era divida; disse que labia a
populagao analisar essay discuss6es e nio os acharem ali, disse ao Cecon, que
ele deixando de ser Vereador ida vicar ainda mais impossibilitado de exercer a
fungal de cidadao, pele contrario, des Cram ali pessoas que des representavam
de diversos seguimentos que iriam procure-los no dia a dia, e ele tinha certeza
que, com o conhecimento que des adquiriraln ao tango do tempo, des iriam
saber demonstrar a das o caminho das pedras; disse que era dificil, mas des
tinham que reconhecer que os avangos estavam sendo gradativos, mas estavam
acontecendo, em toda as areas no Municipio, des tinham que ter a coer&ncia de
ter isso em monte; havia um problema de gestao homo mesmo disse o Colega
Boz6? Disse que tinha certeza que era e que tinham problemas que des
estavam vendo no Municipio, que era um pouquinho de dedicagao e as coisas
aconteciam, o zell polo espago deles, que ja existia pda manutengao da cidade
era coisa que, ao seu modo de ver, que trabalhava no dia a dia com ipso era
simples, muito samples, faltava, realmente, algu6m mats experiente na area para
poder resolver tudo isso; disse que quando via o nobre Vereador Angelo
Robed'to Torres ali, flcando chateado com a situagao do nets, e des tinham que
sentir na pele para poder, realmente, estar cobrando, disse ao Neguita, porque
ales sabiam disso, e que des viam o quanto seria importante todo o agence
pablico ou todo o politico ter que ser s6 assistido ou s6 atendido polo SUS,
assim homo CIGS, os filhos doles tinham que estudar em escola publica, porque
CIGS iriam sentir na pele as dificuldades, mas n5o era isso que bem acontecia, e
que isso era algo que deveria vir de navel superior, que os agentes pQblicos
tinham que ser atendidos polo SUS e em redo publica de Educagao; disse que
ele s6 tinha que encorala-los a n5o desistirem, disse ao Cecon e que, de forma
alguma, azhar que ele nio estava fazendo aldo, o pouch que ele fazia,
realmente, era significativo para aquelas pessoas que o procuravam no dia a dia,
e disse que ele $1cava chateado, ficava chateado de estar ali, naquele dia,
discutindo um Raid X que nio foi colorado em prftica, sends que a maior
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cobranga da populagao havia quatro antes auras, era que a UPA funcionasse
vinte e quatro horas; disse que estavam cobrando, falando, dodo mundi
lembrava da UPA que n8o funcionou, mas a populagao ]besmo, ngo cobrava a
des e, principalmente, queen prometeu que deveria funcionar vinte e quatro
horan, e que cle via judo isso em calmaria; disse que ele pretendia e esperava
que tudo aquino que des pudessem passar a comunidade, des pudessem
cumprir, e que aquela era a principal fungal dele, ele aprendeu assim,
di6lcilmente se ia falar aquilo que ngo terra condig6es de fazer; disse que era
muito dificil um Vereador fazer argo que ele quisesse, era muito dificil, tinha
que ter ]nuito trabalho, muito empenho, ]nuito conhecimento, e deu um
exemplo para todos, era constitutional, estava no Regimento, na Lei Organica
um Vereador n5o podia f azer nenhum projeto que gerasse despesa para o
Municipio, e pediu pal'a que des pensassem o que podia ser feith sem gerai
despesa, e at6 Ihes desse a informagao, porque des tamb6m pensavam de today
as formas para poder ali fazer o melhor para a cidade; dispensou um abrago a
todos e desejou boa noite; nio havendo maid inscritos, o Sr. Presidente lembrou
a todos que no dia seguinte, is dezoito horan haveria reuniio de Comiss6es para
tratarem dos projetos, era importante a presenga de todos os Vereadores e todos
estavam convidados a virem na Casa debater os pl'ojetos que tramitavam na
Casa. Terminada a Explicagao Pessoal, o Sr. Presidente encerrou a Sessao,
convocando a pr6xima Sessgo Ordinfria para o dia dezoito de fevereiro de dois
mile vinte, terra-keira, com initio determinado para as dezoito e trinta horan,
dando initio, a seguir, a Tribuna Liv;;f }@da mais havendo a tratar, laviei a
presente ata que lada e achada confoflilgf-v#i devidapgnte assinada.
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