
Cfmara Municipalde Jaguari6na
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Ata da Quarta Sessdo Ordinfria do quarts ano da D6cima Sexta Legislatura da
Cimara Municipal de Jaguariana, realizada aos tr6s de margo de dais mil e
vinte, is dezoito horas e trinta minutos, na bala das Sessdes "Vereador
Reynaldo Chiavegato", da Cfmara Municipal, localizada no Edificio Municipal
Dr. Sebastiio Pads de Almeida, desta cidade. Prcsidente Sr. Walter Luis Tozzi

de Camargo. Vice-Presidente Sra. Cfssia Murer Montagner. Secretfrios Srs.
Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Primeiramente, foi 6eita a
Leitura de Texto Bfblico, conforme Resolugao n.' 80, de 21 de fevereiro de
1997, sends que o Sr. Presidents convidou o Vereador Jose Muniz para proferir
o seguinte texto: Evangelho de Mateus Capitulo 28, versiculos 19 ao 20:
Portanto ide, fazed discipulos de today as nag6es, batizando-os bill nome do

Pai, e do Filho, e do Espirito Santo; Ensinando-os a guardar today as coisas
que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, at6 a
consumagao dos s6culos. Am6m." A seguir, o Sr. Presidente determinou a
6eitura da chainada, onde foi anotada a presenga dos seguintes Srs. Vereadores:
Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Neto, Angelo Roberto Torres,
Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hilirio Nero, Inalda
Lucio de Barris Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da
Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva, Tais Camellini Esteves e Walter
Luis Tozzi de Camargo. Constatando nQmero regimental, o Sr. Presidents,
proferindo as seguintes palavras: "Sob a protegao de Deus iniciamos os nossos
trabalhos", declarou aberta a Sessao, dando initio ao Expediente:
primeiramente, 6oicolocada em votagao, a Ata da Sessio Ordinfria anterior, a
qual foi aprovada por unanimidade de votos pelo Plenfrio e assinada peta
Mesa. A seguir, o Sr. Presidente deu initio a leitura da Materia Constante do
Bxpediente: pda ordeln, o Sr. Angelo Roberto Torres pediu a palavra
apresentando requerijnento verbal, baseado no Art. 213, 111 do Regiments
Interns solicitando que fosse dispensada a leitura da materia oriunda do
Executivo Mtmicipal, dos Projetos, dos Requerimentos, das Indicag6es e das
Mog6es dos Srs. Vereadores e das correspond6ncias de diversos, lendl-se
apenas as ementas, homo constavam na pauta; em discussio e votagao, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, do Sr. Prefeito foram
lidas as ementas dos seguintes oHcios: I. OfTcio DER n ' 0016/2020
encaminhando a Casa Projeto de Lei que altera a Lei Municipaln ' 2.586/2019,
que disp6e sobre denominagao de via publica homo Avenida Vereador Wilson
Moreira de Santana, depois de lido, foia meslno encaminhado para as
Collliss6es Pennanentes para parecer; 2. Oficio SEGOV n ' 00090/2020
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acusando o recebimento do Requerimento no 013/2020 do Sr. Luiz Carlos de
Campos solicitando informal sabre estudo t6cnico das condig6es da estrutura e
da capacidade de suporte de peso da ponte sabre o rio Camanducaia, localizada
na Estrada Municipal JGR-354 Alberto Macedo Junior (Estrada Duas
Mariah), entry outra questao; 3. Oficio SEGOV n ' 00091/2020 acusando o
recebimento do Requerimento n ' 014/2020 do Sr. Luiz Carlos de Catnpos
solicitando informer quaid as provid6ncias que a Prefeitura Municipal tem
tomado em relagao is flag6es rompidas e dependuradas em posted existentes
em vfrias panes da cidade (Av. Antonio Pinto Cat5o pr6ximo ao Banco ltaQ e
Praia EJnilio Marconato(Distrito Industrial); 4. Oflcio SEGOV n ' 00092/2020
acusando o recebimento do Requerimento n ' 015/2020 do Sr. Cristiano Jose
Cecon solicitando informagdes sobre os requerimentos de todos os Vereadores
da atual legislatura que ainda nio foram respondidos pdas Secretarial de
Cultura, Obras, Educagao e Saade, entry outras quest6es; 5. Oficio SEGOV n '
00093/2020 acusando o recebimento do Requerimento n ' 016/2020 do Sr.
Cristiano Jose Cecon solicitando inforlnag6es que especifica sabre as obras do
Portal da Cidade e do Centro Cultural (puzo para t6rmino, origem da verba,
empresas envolvidas, valor das obras); 6. Oficio SEGOV n ' 00094/2020
acusando o recebimento do Requerimento n ' 017/2020 do Sr. Jose Muniz
solicitando informag6es sobre a possibilidade de destinar um 6nibus somente
para os alunos da ETEC Joio Belarmino, em Amparo; 7. Oficio SEGOV n '
00095/2020 acusando o recebimento do Requerimento n ' 018/2020 do Sr.
David Hi[frio Nero so]icitando informag6es sobre o processo ]icitat6rio de
tomada de prego 04/2018, ref'erente a revitalizagao das quadras de t&nis no
bairro de Guedes (c6pia de documentagao; prorrogag6es de prazos, relat6rios
de fiscais, pagamentos realizados referente a obra); 8. Oficio SEGOV n '

00096/2020 acusando o recebimento do Requerimento n ' 020/2020 do Sr.
Angelo Roberto Torres solicitando o porqu6 nio foi feito o recapeamento nas
mas Femandes, Abacateiro e Limoreiro do bairro Roseira de ama; 9. Ofrcio
SEGOV n ' 00097/2020 acusando o recebimento de c6pia do Requerimento n '
021/2020 do Sr. Angelo Roberto Torres solicitando a Empresa Brasileira de
Correios e Te16grafos implantagao de CEP nas mas do bairro Colm6ia e na
Praia Colombini, neste Municipio (com c6pia para o Executivo Municipal); lO.
Oflcio SEGOV n ' 00098/2020 acusando o recebimento do Requerimento n '
024/2020 do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando inforinag6es
relativas ao processo n ' 0094800-34.5.15.0043 conforine especifica (valor pago
aos Guardas Municipais referentes ao processo no ano 2019; valor que sera
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pago aos Guardas Municipals referentes ao processo, somando o pago em 2019
com o que serf page eln 2020, para quitagao desta obrigag5o); ll. OfTcio
SEGOV n ' 00104/2020 dando resposta ao Requerimento n ' 006/2020 do Sr
Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando informag6es sobre medidas
preventivas e estrutura de coinbate a Dengue no Municipio; 12. OfTcio SEGOV
n' 00105/2020 dando resposta ao Requerimento n ' O11/2020 do Sr. David
Hilfrio Nero solicitando informag6es sobre tomada de prego para implantagao
de mais horgrios de 6nibus municipais para os bairros Camanducaia e Serrano
Estrada Dual Marias; 13. Oficio SEGOV n ' 00106/2020 dandy resposta ao
Requerimento n ' 024/2020 do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando
informag6es relativas ao processo n ' 0094800-34.5.15.0043 conforme
especifica (valor pago aos Guardas Municipais referentes ao processo no ano
2019; valor que serf paco aos Guardas Municipais referentes ao processo,
somando o page em 2019 com o que serf pago em 2020, para quitagao delta
obrigagao); 14. alicia SEGOV n ' 00108/2020 dando resposta ao Requerimento
n' 016/2020 do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando infonnag6es que especinica
sabre as obras do Portal da Cidade e do Centro Cultural(puzo para t6rmino,
origem da verba, empresas envolvidas, valor das obras); 15. Oficio SEGOV n '
00111/2020 dandy resposta ao Requerimento n ' 020/2020 do Sr. Angelo
Roberto Torres solicitando informar por que nio foi feith o recapeamento nas
mas Fernandes, Abacateiro e Limon'biro do bairro Roseira de ama; 16. OfTcio
SEGOV n ' 00112/2020 dando resposta ao Requerimento n ' 021/2020 do Sr.
Angelo Roberto Torres solicitando a Empresa Brasileira de Correios e
Te16grafos implantagao de CEP nas mas do bairro Colm6ia e na Praia
Colombini, neste Municipio (com c6pia para o Executivo Municipal); 17.
OfTcio SEGOV n ' 00113/2020 acusando o recebimento do Requerimento n '
025/2020 do Sr. Alonso Lopes da Silva solicitando inforinar do ]notivo do
caminhio do lixo n8o ester fazendo a retirada do lixo aos sfbados no
loteamento Reserva da Barra, sends que consta do cronograma da empresa para
ser retirado; 18. Oficio SEGOV n ' 00114/2020 acusando o recebimento do
Requerimento n ' 026/2020 do Sr. Alonso Lopes da Silva solicitando informar
sobre obra na via paralela a SP340 Gov. Adhemar Pereira de Barros, que faz
ligagao a Avenida Armando Mario Tozzi, no Jardim Santa Ursula, nas
proximidades do Hotel Matiz (responsabilidade da obra, t6rmino da mesjna,
entre outras quest6es) (com c6pia para a Diretoria do Hotel Matiz e Renovias
Concessionfria S/A); 19. OfTcio SEGOV n ' 00115/2020 acusando o
recebimento das seguintes Indicag6es n ' s 024 e 029/2020 da Sra. Cfssia Murer
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Montagner; 025, 026 e 027/2020 do Sr. Romilson Nascimento Silva; 028/2020
do Sr. Alonso Lopes da Silva e 030/2020 da Sra. Inalda Lucio de Barris
Santana; 20. OfTcio SEGOV n ' 00116/2020 dandy resposta ao Requerilnento n '
015/2020 do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando informag6es sobre os
requerimentos de todos os Vereadores da atual legislatura que ainda ngo foram
respondidos pdas Secretarial de Cultura, Obras, Educagao e SaQde, anti'e
outras quest6es. A seguir, foram lidas as ementas das seguintes proposituras
dos Senhores Vereadores: Projetos: 1. De Decreto Legislativo da Sra. Cfssia
Murer Montagner que disp6e sobre a concessio da "Medalha Vereadora Adna
Hossri Faria" a Senhora Leontina Baldassin de Godly; 2. De Decreto
Legislativo do Sr. Alonso Lopes da Silva que disp6e sobre a concessio da
Medalha Vereadora Adna Hossri Faria" a Senhora Camila Andresa Moura de

Oliveira Guerreiro; 3. De Decreto Legislativo do Sr. Romilson Nascimento
Silva que dispde sabre a concessio da "Medalha Vereadora Adna Hossri Faria:
a Senhora Lucia Helena de Cfssia Rondeli de Oliveira; 4. De Decreto
Legislativo do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo que disp6e sobre a concessio
da "Medalha Vel'eadora Adna Hossri Faria" a Senhora Helga Manso de
Almeida Cozoli. 5. De Decreto Legislativo do Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo que disp6e sabre a concessio da "Medalha Vereadora Adna Hossri
Faria" a Senhora Elaine Cristina Di Blasio Vigatto, depots de lidos, foram os
projetos encaminhados para as Comiss6es Permanentes para parecer;
Requerimentos: 1. Do Sr. Alonso Lopes da Silva -- Silva solicitando ao
Executivo Municipal para que sega oficiado o setter de fiscalizagao coma este
sendo feito a fiscalizagao nos bares e restaurantes que funcionam com horfrios
especiais (especialmente no periodo da madrugada) com sohn; 2. Do Sr. Luiz
Carlos de Campos solicitando ao Executive Municipal informar a etta Casa de
Leis, quantas pessoas de Jaguariana fazem o tratamento de hemodi61ise? Qual
seria o Gusto de implantagao dos equipamentos necessfrios e os custos de
operagao e manutengao para se realizar este tratalnento no Hospital Municipal
Walter Ferrari? Indicag6es: 1. Do Sr. Alonso Lopes da Silva Silva solicitando
ao Executivo Municipal fazer a liinpeza e poda das frvores dentro do sistema
de lazer Antonio Cantisano, no Jardim Europa, e a manutengao nas calgadas ella
romo do parque; 2. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo
Municipal melhorias em relagao a manutengao do pr6dio onde este situado o
Pesto de Atendimento ao Trabalhador, localizado na esquina da Rua Cel.
Amfncio Buena, com a Rua Parang e a pintura da faixa para a livre circulagao
do pedestre, em atendimento a Lei Complementar n ' 304/2017(c6pia anexa); 3.
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Do Sr. David Hilirio Nero solicitando ao Executivo Municipal manutengao e
instalagao de plazas indicativas de names de mas e logradouros pablicos no
bairro Jardiln Europa. Mog6es: 1. Do Sr. Alonso Lopes da Silva Silva de
Congratulag6es e Louvor a Defesa Civil do Municipio, bem coma a Policia
Municipal polo trabalho que vem desempenhando, em especial pelo resgate
acontecido no dia 20 de fevereiro, quando o ciozinho Tonics caiu num pogo de
grande pl'ofundidade; 2. Da Sra. Cfssia Murer Montagner de Congratulag6es e
Louvor &s organizag6es que atuam em prol do empoderamento das inulhei-es
dandy contribuig6es para promover a igualdade de oportunidades, indus:io e
nio discriminagao; 3. Da Sra. Inalda Lucio de Barros Santana de
congratulag6es e louvor ao Dia Internacionalda Mulder, comemorado em 08 de
margo do corrente; 4. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Calnargo de pesar pelo
passajbento do Sr. Dirceu Nastacio, ocorrido no dia 28 de fevereiro do corrente,
aos 77 anos de idade, nesta cidade; 5. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de
pesar polo passamento do Sr. Luis Rodrigues (Simplicio), ocorrido no dia 28 de
fevereiro do corrente, aos 67 anon de idade, nesta-cidade. A seguir, foram lidas
as ementas das seguintes correspond6ncias de Diversos: I. Oflcio n ' 440/2020
do Presidente da Repablica acusando recebimento da Mogao n ' 001/2020 do Sr.
Alfredo Chiavegato Neto de congratulag6es e louvor ao Presidente da
Repablica, Jair Messias Bolsonaro, pda iniciativa e posicionamento sobre a
questao da retirada de incentivos e de aplicagao de taxas sabre consumidores
que geram a pr6pria energia por meir de pain6is solares; 2. OfTcio n ' 95/2020-
UR.3 do Diretor T6cnico de Divisgo da Unidade Regional de Campinas do
Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo encaminhando para apreciagao as
contas da Prefeitura Municipal de Jaguariana referentes ao exercicio de 2016
(TC-4301-989.16-6), depots de lido, foia Processo do Tribunal de Costas
encaibinhado para a Conlissio Permanente de Orgamento, Finangas e
Contabilidade. A seguir, o Sr. Presidente colocou em votagao as seguintes

Proposituras, comunicando que se houvesse desejo de discussao, deveriam
proceder de acordo com o Art.154, alinea anita, do R.I., alterado pdas
Resolug6es n's 63 e 91: pda ordem, o Sr. Presidents pediu a palavra e
apresentou requerimento verbal, baseado no Art. 243, 1, e $ 3'do Regiments
Intemo, solicitando que a votagao das proposituras acontecesse pelo processo
simb61ico, onde os que estivessem de acordo permaneceriatn sentados, e os
contririos se levantariam; em discuss&o e votagao o requerimento verbal, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos; a seguir, o Sr. Presidente colocou
em votagao as proposituras, pelo processo simb61ico, confonlle preceituava o 9
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I' do Artigo 243, comunicando que os Vereadores que fossem favorgveis
pennanecessem sentados, e os que hossein contrfrios ficassem eln p6: 1
Requerimento do Sr. Afbnso Lopes da Silva Silva solicitando ao Executivo
Municipalpara que seja oficiado o setter de fiscalizagao homo este sendo feith a
fiscalizagao nos bares e restaurantes que funcionam com horfrios especiais
(especialmente no periods da madrugada) com som, em votagao foia mesmo
aprovado por unanimidade de votos; 2. Requerimento do Sr. Luiz Carlos de
Campos solicitando ao Executivo Municipal infomlar a esta Casa de Leis,
quantas pessoas de JaguariOna fazem o tratamento de hemodiflise? Qual syria o
Gusto de implantagao dos equipamentos necessfrios e os custos de operagao e
manutengao para se realizar este tratamento no Hospital Municipal Walter
Ferrari, em votagao foia mesmo aprovado por unanimidade de votes; 3. Mogao
do Sr. Alonso Lopes da Silva Silva de Congratulag6es e Louvor a Defesa
Civil do Municipio, bem homo a Policia Municipal polo trabalho que vem
desempenhando, em especial pelo resgate acontecido no dia 20 de fevereiro,
quando o c5ozinho Tonico caiu num pogo de grande profundidade, em votagao
foia meslna aprovada por unanimidade de votes; 4. Mogao da Sra. Cfssia
purer Montagner de Congratulagdes e Louvor ds organizag6es que atuam em
proj do empoderamento das mulheres dandy contribuig6es para proinover a
igualdade de oportunidades, inclusio e nio discriminagao, em votagao foi a
meslna aprovada por unanimidade de votos; 5. Mogao da Sra. Inalda Lucio de
Barris Santana de congratulag6es e louvor ao Dia International da Mulher,
comemorado eln 08 de margo do corrente, em votagao foia mesma aprovada
por unanimidade de votos; 6. Mogao do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo de
pesar peso passamento do Sr. Dirceu Nastacio, ocorrido no dia 28 de fevereiro
do corrente, aos 77 anon de idade, nesta cidade, em votagao foia mesma
aprovada por tmanimidade de votos; 7. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo
de pesar pelo passalnento do Sr. Luis Rodrigues (Simplicio), ocorrido no dia 28
de fevereiro do corrente, aos 67 anos de idade, nesta cidade, em votagao foi a
mesma aprovada por unanimidade de votes. A seguir, o Sr. Presidente deixou
livre a palavra aos Senhores Vereadores, que quisessem fazer uso, por seth
minutos e vinte segundos, seguindo ordem de inscrigao ejn livro, sem apartes
conforms $ 3' do Art. 154 do R.I., versando sabre Tomas Livres: pda ordem,
fez uso da palavra o Sr. Luiz Carlos de Campos que, depots de cujnprimentar a
todos, disse que teve na Oltima quinta keira, na semana passada, uma Audi6ncia
Publica, naquela Casa, ejn relagao is Metas Fiscais e ele ngo queria ser
repetitive, mas ele precisava estar passando aqueles n6meros para que as
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pessoas ficassem sabendo; falou que des ja vinham acompanhando o ano de
dois mil e dezenove todd e des ja vinham apontando que o Municipio estava
gastando mats do que arrecadava; disse que o encerramento de dois mil e
dezenove, a Receita 6oi trezentos e setenta e quatro milh6es e a Despesa foi
trezentos e oitenta e leis milh6es, entao, o Municipio teve um deficit, gastou
mais do que arrecadou, doze lnilh6es de reais e na Audi&ncia Publica foi
demonstrado os nQlneros da Divida Fundada e os Restos a Pagar e em dais mil
e dezoito, a Divide foi trinta e fete lnilh6es, o encerramento de dais mil e
dezoito a djvida do Municipio e ela cresceu em dais init e dezenove para
quarenta e nave lnilhdes e ele achava que era um pouco preocupante em relagao
aquilo, apesar da Receita ter crescido bastante, ela cresceu onze por cento mas,
a Despesa foi a16m, cresceu dezenove por cento, entao, ele achava que
precisavam tamar cuidado em relagao aquilo; outta coisa que tamb6m era
preocupante, fazia pouch teJnpo que havia fido criado o Fundo dos Servidol-es,
os Servidores do Municfpio eram do Regime Gerd, o INGS, e dai foi criada a
Previd6ncia Municipal e ele achava que muitos municipios ja tinham feith
aquilo pensando ejn ter uln percentual menor em relagao is obrigag6es
patronais, eln relagao ao INGS, mas em doin mil e dezoito, a Previd6ncia do
Municipio, a parte patronalque a Prefeitura langava da folha de pagamento, em
doin mile dezoito, vinte e tr6s e meir por cento; em dois mile dezenove passou
para vinte virgula quarenta e cinco por cents; em doin mil e vinte estava sends
aplicado vince e sets zero cinco por canto, entao, era preocupante aquilo; des
sabiam que tinham municipios que a parte patronalja estava em tomo de trinta
e tr&s por cents, entao, o municipio estava inviabilizando; a seguir, disse que
ele fez uln pedido do pessoal que jogava futebol no campo de areia perth do
Objetivo, depois da ponte Orlando Santiago, na Nova Jaguari6na, o pessoal
estava pedindo melhorias e ele queria pedir para o Secretfrio Rafael, para que
ele desse uma atengao e que foia indicagao duzentos e trinta e sais de dois mil
e dezenove, de onze de dezembro e, at6 aquele moinento, nio tinha sido feito e
o pessoal estava questionando aquela melhoria la no campo de areia; ele
passava if e via o pessoal se divertindo e ele achava que seria importance e que
nio syria uma despesa tio grande para fazer aquela melhoria if, trocar a areia e
dar uma atengao especial para aquele pessoal; ele passava la via muitos jovens
e seria importance estarein incentivando e que aquela era infonnagao que ele
queria estar passando, naquela noite, para todos e pedir para o Rafael ujna
atengao especial aquela solicitagao daquele pessoal que jogava la o futebol de
arena; agradeceu a todos; a seguir, fez uso da palavra o Sr. Rodrigo da Silva
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Blanco que, depois de cumprimentar a todos, disse que ele queria comegar sua
fda f azendo um requeritnento verbal do acontecido naquela semana sobre o
bairro da Roseira, onde ele queria que o Executivo dense ulna atengao especial
porque la residia ele e o nobre Vereador amigo da Casa talnb6jn, e ele queria
parabenizar ujna moradora de la que colocou as suas reclamag6es nas redes
socials; e]e achava que era o paper deja f azer aquilo porque era uma forma dela
estar mostrando que precisava ser feito no bairro, entao, ele parabenizava a
Michele por aquele servigo prestado e dizia para o Executive e para todas as
pessoas if que gerenciavam ao redor dole, ejn relag5o aos buracos do bairro,
que foi feita a pavimentagao, o recapeamento, ejn algumas mas e foi flcado,
cojno o nobre Vereador citou if, flcaram algulnas mas para trfs e aquilo ele ja
vinha reivindicando com a Secretaria; em conversa coin o Vereador do bairro, o
Neguita, des at6 no Prefeito chegararn e com os moradores reivindicaram; des
passavam por la e viam as defici6ncias, s6 que aquilo, is vezes, n8o ocorria e
des flcavam muito chateados porque as pessoas colocavam as suas reclamag6es
nas redes sociais e ele achava justo, s6 que, is vezes, ele nio achava justo os
cojnentfrios de algumas pessoas covardes que entravam no vfcuo das
reclamag6es vilidas das pessoas que tinham consci&ncia de estarein fazendo
aquino para o bein do bairro e entravam falando coisas absurdas, coisas que
aquela pessoa, is vezes, n5o tinha coragem de falar e se aparecer, ela se
escondias, is vezes, atrfs da tela de um computador, entao, ele queria dizer para
o Executive, deixar o requerimento verbal porque ele ngo ida deixar o nojne
dele ser cuspido nas rides sociais de um trabalho que ele vinha pedindo e ele
viu que o noire Vereador tamb6ln pediu em promo bairro doles e aquino ele via
que era sempre o Oltimo a ser atendido, era seinpre o Oltimo, repetiu; Hizeram o
recapeamento em poucas runs, faltou alguma coisa, ele buscou informagao e ele
nio teve respostas, e aos olhos deli foi um servigo que nio foia contents;
chegou, despejou e ja fez e ele n5o tinha nada contra os outros bairros, porque
ales tinham de defender todo mundo mas, ele achava que if ficava um pouch
distante, um pouch mats demorado de fazer as coisas e quando faziam, faziam a
meia boca, porque ele via um bairro homo o Dom Bosco, no final de semana
passado ele rodou na cidade, sends pintado, sends passado pintura de faixas de
pedestres, tudo lindinho no bairro Dom Bosco, era um m6rito e parabenizou os
moradores de if, ele s6 estava se referenciando que aquilo poderia ser feith e s6
em ama de reclamag6es e critical que conseguiam alguma coisa if no bairro da
Roseira, entao, ele s6 queria deixar aquele recado porque at6 nos finals de
semana des estavaln trabalhando e ele ja tinha visto ]nuitos bairros cojno o
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Santa Cruz, o Jaguary, o bairro que tinha as imediagdes da Escola do Amfncio,
tudo pintadinho, tudo bonitinha, ele nio labia qual el'a a diferenga de la ser o
altimo, talvez pudesse estar na programag5o, mas esperavaln as pessoas
entrareln nas redes sociais, os taxarein homo pessoas que, is vezes, nio
estavam nem ai coin a populagao, porque des moravajn la e tinham pessoas
que, is vezes, iain na casa doles pedir alguma coisa, des tinhajn de defender
aque[e pessoa[ que morava ]f, e]e achava que aquino nio acontecia; disse que a
pintura estava para fazer la, nio tinha faixa de pedestre, tinha o balio da
rotat6ria, la elnbaixo, pele do lanche do POP'S, aquino estava uma vergonha,
f azia muitos ands que ele estava pedindo para fazer, aquilo nio acontecia,
carros na esquina, um polo outro la batiam, ja aconteceu v6rios acidentes e des,
is vezes, iam pda paci6ncia, pedindo diretamente para os responsfveis e aquilo
n5o acontecia, entao, ele queria s6 deixar aquele alerts la, aquela ressalva,
aquele requerimento verbal aos Secretfrios que atuavain naquela area de
pintura de faixas, na parte do asfalto quem era o responsavel, o fiscal da malha
vigria nova que tinha chegado em Jaguariana, que era o Carlos, ele queria
deixar if aque]e requerimento e pedir para dar uma atengao especia] ]a, porque,
naquelas horas, ningu6m estava la para saber o que acontecia, ales que viviam o
dia a dia la, sabiam, na pele, o que acontecia e chegando os dias de eleig6es, a
6poca de Partido ajudando algumas pessoas, ajudando quem era o candidato,
que apoiava e via que era lnerecedor e des estariam if pedindo e muita dente,
tamb6n], depois do nada, querendo angariar aquele beneficio do povo que ele
achava que tinham de escolher muito bem, prestar atengao em queen deveria
votar e, nio entrando no m6rito da eleigao, mas ele tamb6m queria dizer que ele
estava la f azendo aquele requej'imento, porque achou um pouco deselegante
aquela forma que foi cobrada e foi conseguido aquele benefTcio e des, colno
Vereadores, estavam pedindo melhorias para aquele bairro naquele sentido e
aquilo n5o acontecia e, na hora que tinha uma postageln, que a pessoa, lnais
uma vez, estava carta de fazer aquilo la, estava no direito dela e ele a
parabenizava, aconteceu e, tamb6m, is vezes, at6 os lembrou que poderiam at6
passar batido, des n5o lembravanl e ele tinha a certeza que do asfalto e das
pinturas la, de ullla lolnbada que ele estava pedindo na Rua Paulinia, ja fazia
tempo, e ele jf estava comungando e conversando com o nobre Vereador que
era do bairro tamb6m; agradeceu a todos e disse que ele esperava que, a16m da
cidade, dos bairros que estavam fazendo e sendo beneficiados, estavam ficando
bonitos e ele esperava que o bairro dole que, era um dos primeiros, que era o
Tronco" ele esperava que talnb6m dessem uma atengao especial e colocasse
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uma alegria nos rostos de todo mundi; a seguir, maria uso da palavra o Sr.
Romilson Nascimento Silva que a passou; em seguida, fez uso da palavra a Sra.
I'ais Camellini Esteves que, depois de cumprimentar os presences, disse que ela
gostaria de levar uma reclamagao do pessoal sobre as contas de agua e ela
achava que at6 tinha comentado com o Valdir Parisi, porque nio tinha
condig6es, Cram vfrias pessoas; disse que teve uma senhora que a procurou
porque a conta de aqua de]a, de quarenta reais foi para doze mi] reais; ela fez
uma reclamagao e deu homo indeferido, ela disse que marcou com o Prefeito
cinco vezes e as cinco vezes ele desmarcou; disse que teve um pessoal da
Miguel Mai'uni de trinta reais foi para novecentos e sessenta regis, e o cara a
procurou e estava louco, torque colno que ida pagan novecentos e sessenta
reias? Aquilo ela achava um absurdo, entao, ela gostaria de pedir ao Prefeito, ao
Executive e ao pessoal de tratainento de aqua para que dense uma atengao

major para aquelas pessoas, porque doze mil reais era ]nuito dinheiro, porque
quem tinha condig6es de pagar aquilo, de quarenta para doze mil? Falou que o
engragado era que, no m6s passado era pequeno, no m6s presents doze mile no
m6s seguinte quarenta reais e era aquilo que pegava, entao, ela gostaria de uma
ateng5o para aquelas pessoas; agradeceu a todos; em seguida, fez uso da
palavra o Sr. Alonso Lopes da Silva que, depois de cumprimentaj ' a todos, disse
que ele apresentou uma mogao, homo todos sabiam, dos Bombeiros, da Guarda
Municipal, a Policia Municipal melhor dizendo, e que tinha um papal
fundamental naquela questao de trabalhar com a vida; falou que costumavam
relacionar noticias ruins com a Guarda Municipal, que teve tiroteio, ipso,
aquilo, mas des tinham um papel, principalmente, de trabalhar com a vida e foi
aquino que des assistiram e ele achou muito positive aquela ocorr&ncia que o
pessoal colocou na redo social, que foia salvamento de uln cao, em Guides,
que tinha caido dentro de um buraco de quatro metros e des viram coma
tinham os Bombeiros e a Guarda Municipal dedicada a salvar os animals,
dedicada, principalmente, a trabalhar com a vida, entao, ele fez aquela mog5o
para estarem homenageando ]a os Bombeiros, o pessoa] da Secretaria da Defesa
Civil por aquela atitude t5o planqada, aquela atitude que salvou o caozinho;
agradeceu a presenga dos Bombeiros, do Danilo que estava presente na Casa,
do Paulo Henrique de Oliveira, o "Vinha", da Femanda que era a Diretora da
Defesa Civil, o Renato que era o Secretfrio de Seguranga, o Comandante
Haltheman, o Inspetor Buena e o Jose Carlos que estava na ocon'6ncia; disse
que era claro que nem todos que estiveraln na ocorr6ncia puderam estar
presences naquela Casa, naquele momento, mas, ele tinha um destaque para
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estar lembrando aqueles Guardas Municipals e, principalmente, os Boinbeiros;
disse que ele apresentou a Mogao e ida fazer a seguinte leitura, porque achava
importante: "Proteger a vida, o patrim6nio e o meio ambience para o bem estar
da sociedade. asta 6 a missio do bombeiro, ser salvador e, independentemente
de ser uma vida humana ou animal, ele cuida tamb6ln do Meir Ambiente e de
dodo o patrim6nio. Jaguariana conta com uma equipe muito eflciente de
bombeiros inunicipais que fazem parte do Departamento da Defesa Civil que
realizam o trabalho a des designados com muita seriedade e galhardia. Unidos
a Policia Municipal, que sempre atta junto aos Bombeiros, des estio sempre
prontos a l-esolver as situag6es, spam das quaid forem. Da noite do dia 19 de
6evereiro para a madrugada do dia 20, a Defesa Civil e Policia Municipal foram
acionadas para uma ocorr6ncia: S38-Animal em local de risco. Era o Tonics
Um ciozinho que caiu num pogo de aproximadamente quatro metros de
profundidade, la no bairro de Guedes. Ele tinha desparecido do Sino onde
morava e sells donos estavatn desesperados; foi quando o vigilante do
Condominio Vila Guides acionou os Bombeiros Civis e a Policia Municipal,
pris viu que tinha um animalzinho caido num pogo naquele local. Prontamente,
os Bombeiros Municipals Rodney e Gilson, juntamente com os Policiais
Municipais Inspetor Bueno, Fonts, Memo, Jose Carlos e Anibal, foraln at6 o
localpara o resgate do animalzinho, o que aconteceu coin sucesso. E assim que
funciona a Seguranga Publica de nossa cidade: prontidao e efici&ncia. Por isso,
asta Casa de Leis n5o poderia deixar de se mani6estar e parabenizar aos
Bombeiros e Policia Municipais por estarem setbpre prontos a atenderem &s
chamadas, sejam das dimples, de f aol resolugao, coma as maid complexas". A
seguir, disse que aquele era o conteQdo da inogao que ele apresentou e
parabenizou toda equipe que esteve envolvida naquela ocorr6ncia e que, arima
de tudo, salvou a vida daquele animal; pediu para o pessoal dos Bolnbeiros e
junta com a Secretaria da Defesa Civil para que permanecessem na Casa para
que depois pudessem tirar uma roto com os Vereadores; mudando de assunto,
falou que ele apresentou na Casa um requerimento pedindo explicag6es coma
estava a fiscalizagao do som em bares e restaurantes, porque aquela era uma
questao recorrente, a maioria das reunites do CONSEG, que o Renata inclusive
participava, o pessoal tinha colorado aquilo, e des queriam saber se tinha uJna
retina para aquilo, coma era fbita a fiscalizagao, se tinha um cronograma sobre
aquino, ent:io, ele fez um requerimento para que depois a Prefeitura explicasse e
des dessem satisfagao para as pessoas que se sentiam incomodadas; disse que
ele sabin que tinham alvarfs que Cram especiais mas, o pessoal vinha
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reclamando muito da questao dos sons e, des homo era representante da
populagao, tinhain de levar aquelas quest6es la; falou que ele tamb6m
apresentou uma questao da creche pr6ximo ao Jardiln Europa, porque tinha
aquele parque pr6ximo la e fora a questao do mata que crescia la na calgada do
parque, que o pessoal tinha problema at6 para estar andando la, tinha tajnb6m a
questao das frvores que cresciam, do mano que crescia de dentro para fora, os
galhos das frvores vinham, de carta form,a incomodando as pessoas, porque
estavam fazendo com que das andassem nas mas, entao, ele fez aquela
indicag5o para quer fizessem a limpeza das calgadas e tamb6m dentro do
parque, mesmo ele sabendo que la era a Secretaria do Meio Ambiente, ele tinha
de fazed aquela reivindicagao dos moradores do Europa que, sem dOvida
alguma, estava levando muita inseguranga para os moradores; a seguir, f'mia
uso da palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Nets que a passou; a seguir, fez uso da
palavra o Sr. Angelo Roberto Torres que, depois de cumprimentar a todos,
parabenizou a mogao do nobre Vereador sabre o salvamento do ciozinho
Tonico e que ele votou sim a ela; parabenizou toda a Coorporagao da Defesa
Civile da Guarda Municipale lembrou que ele teve o pl'azel ' de trabalhar la de
dais mile novo a dais mile doze e ele labia do frduo trabalho delis que, muitas
vezes sem equipamento, muitas vezes sem muita ferramenta, mas dispunha do
trabalho delis; disse que des vinham acompanhando e, mais uma vez, os
parabenizou, fosse com cachorro no pogo, fosse com cavalo atolado, fosse uma
abelha para tirar, fosse uma 6gua maida na fossa. mas que o servigo era f'eito;
parabenizou a todos e pediu para que Deus abengoasse o trabalho de todos des,
e para des ele brava o chap6u; parabenizou pda mogao; a seguir, colnpletou as
pa[avras do nobre Co]ega Vereador Magrao; o agradeceu por t6-1o citado ]f,
citou a Roseira doles e ele estava la para fazer dole, Neguita, as palavras dole,
Magrao e, realmente, era inacreditivelo que ocorria e des iam if, falavam na
tribuna, faziam indicagao, faziam requerimento, as meninas faziam o paper,
protocolava, carimbava, falava e ia; tirou uma toto, foi para a rode social, no
outro dia estava pronto, estava executado o servigo e nio precisava nada
daquilo; parabenizou a Michele e que ela era prima deli; fez as fotos, s6 que era
coma Magrao falou, data turina pegava carona e do dia que fez o recape na
Roseira ele conversou com o pessoal, pediu, fez a indicagao, falou que tinham
os buracos, falou que tinha a rua Abacateiro at6 a turma tirou sarro, zhou,
porque ele falou que a rua estava igual a um pescogo de peru e, realmente,
estava mesmo mas, ele esperava que eJn brave des conseguissem solucionar
aquele problema la; falou da questao dos buracos na entrada do Bairro; disse
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que, la para quem n8o sabia, era um rota de 6nibus, era rota de carretas, Cram
carretas que entravam na JBS e 6nibus que parava no panto e iam com o
veiculo pesado e nio tinha asfalto que aguentasse, entao, tinha de ter uma
manutengao la direto, ainda mais em uma 6poca homo a atual, que estava em
6poca de chuva e la tinha de ter manutengao direta naquele local, a16m do que
era um local perigoso, ele ja socorreu moto que caiu naquela entrada e,
realmente, o buraco, quando foi na rede social, no outro dia ja ajeita!'am la, mas
estava bait, e era o casa da Nova JaguaritSna que tinha a ]nesma situagao, a
senhora foi la na terra keira, falou na tribuna, quando foi na quarta keira
arrumaram mas, estava bom porque a populagao foi atendida e era aquilo que
importava, homo o Vereador Magrao disse e tinha todd o apoio dole, porque
chegava nas eleig6es e todd inundo pegava carona e era daquela forma mesmo,
mas CIGS estavam la para trabalhar para o povo, mas precisavam ser respaldados
e atendidos tamb6m, porque senio ficava diHcil, porque ujna vez que ia para a
redo socialja era atendido; disse que, na questao da pintura, ele acreditava que
ja iam para la, que seriam atendidos; naquele dia estavam fazendo o Cruzeiro e
se acompanhassem o cronograina colno foi no asfalto, homo foi no Cruzeiro ja
foram para a Roseira, ele acreditava que f'ariain daquela forma, mas em frente
ao POP'S, des tinham de pegar no p6 do Secretfrio porque aquilo la nio foi
colorado, s6 ida pintar onde foi feito o recape e foi uma pena o Engenheiro
Flavio ter tirado aquelas duas mas, ]nas ele esperava que, em breve,
conseguiriam solucionar e atender aquele moradores, nio s6 da Roseira, mas de
toda regiao; agradeceu a todos; a seguir, fez usou a palavra a Sra. Cfssia Murer
Montagner que, cumprimentou todos os Vereadores, os funcionirios da Casa
que sempre Cram tio solicitos e f aziam um trabalho importante para des; disse
que ela gostaria s6 de estar mencionando, ]nas des iriam ter a entrega oficialda
Medalha Adna Hossri Faria" e, naquele memento, os hist6ricos das mulheres

indicadas iriam ser lidos e a homenagem ida ser devidamente feita mas, mesmo
daquela forma, ela queria sitar por conga do Dia Intemacional da Mulher, de
que ela indicou a senhora e grande amiga,uma mulder que ela admirava ha
muitos ands, a senhora Leontina Baldassin de Godoy, que tinha uma hist6ria
tio bonita de luta, dentro da fainilia dela, uma mulher t8o importante e uma
artista que ela era, ujna artista das Artes Plasticas, uma escritora, uma mulher
tio importante na cidade e que ela a indicou para receber a medalha, e que
ainda teriam a data marcada; disse que passaria a seguir, para a leitura da sua
mogao sobre o Dia International da Mulher: "Senhores Vereadores, Apresento
a Mesa, dentro das formalidades de praxe e ouvido o Plenario, Mogao de
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Congratulag6es e Louvor is organizag6es que atuam eln prol do
empoderamento das mulheres dando contribuig6es para promover a igualdade
de oportunidades, inclusio e nio discriminagao. O objetivo 6 homenagear as
iniciativas que valorizaln a importancia da mulher, suas lutas e desafios, tendo
em vista as comemorag6es ao Dia Intemacional da Mulher, dia oito de margo.
A atuagao dessas organizag6es 6 essencialpara o fortalecimento das mulheres e
a sua inclusio integral nos diversos setores da sociedade. O Dia International
da Mulher, embora muitos considerem apenas uma data de homenagem, tem
raizes hist6ricas de reivindicag6es politicas e sociais. Data importancia de
valorizar as iniciativas que inelhoram as condig6es de cidadania. Para
especificar a relevfncia do temp e da atuagao das organizag6es nas diversas
fl'enter, tito colno refbr6ncia os principios de empoderamento das mulheres,
segundo a publicagao Principios de Empoderamento das Mulheres
desenvolvida pda ONU Mulheres e a Rode Brasil de Panto Global:
Estabelecer lideranga corporativa de alto navel para a igualdade de g6nero;
Tratar todos os homens e mulheres de forma junta no trabalho respeitar e
apoiar os direitos humanos e a n5o discriminagao; - Garantir a saade, a
seguranga e o bem-estar de todos os trabalhadores e as trabalhadoras;
Promover a educagao, a formagao e o desenvolvimento protlssional das
mulheres; - Implementar o desenvolvimento empresarial e as prfticas da cadeia
de suprimentos e de marketing que empoderem as lnulheres; - Prolnover a
igualdade atrav6s de iniciativas e defesa comunitaria; - Mediar e publicar os
progressos para alcangar a igualdade de g6nero. Diante do exposto, justiHco o
reconhecimento da Mogao de Congratulag6es e Louvor is organizag6es que
atuam eln proj do empoderamento das mulheres. deja encaminhada c6pia as
seguintes organizag6es e setores de Jaguariina: Centro de Atengao a Mulher
(Casa da Mulher); Papo de Mulher da Associagao Comercial e Industrial de
Jaguariana e Escola de Neg6cios da Unifaj; Projeto Base de Exce16ncia da
Mulhel ' (Probem); Setor de Protegao a Mulher da Policia Civil; Programa Anjo
da Guards da Mulher da Patrulha Maria da Penha." Agradeceu a todos; em
seguida, uso a palavra o Sr. Cristiano Jose Cecon que, depots de culnprimentar
a todos, disse que, naquela semana, conversou bastante sobre as mudangas de
Partido e, provavelmente, o Partido que ele ia era um partido muito forte e tinha
a possibilidade de ele se eleger e tamb6m nao, provavelmente, ele syria uln pr6
candidate, por6m, ele foi falar um pouco da hist6ria que ele teve, porque muitos
homo o Magrao disse, pessoas falando do nome deles na internet, chamando de
lixo, vagabundo, ele achava que tinha de saber um pouco da hist6ria para
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chegar para disputar o cargo de Vereador e, primeiro, ele gostaria de f dar
rapids dos tr6s candidates que ele mais gostava e que ele se considerava amigo
delis, e que ele nio sabia se des o consideravam cojno amigo, ele ja nio sabia,
porque no mundo que estava atualmente ela ja nio esperava mats nada; disse
que o David, o dia que a mie dole estava quake para morrer, do lado da hama
dela, lange da eleigao, ele, David, conversando com ela, ela nio queria
conversar com ele, dai ele perguntou: "Dona Neusa, o que a senhora dente do
seu filho? Ela abriu o olho e disse "orgulho"; e ele o agradecia, n5o se esquecia
daquele tnoinento e quando pediam para ele falar algulna coisa para tripudiar o
David, ele nio fazia, porque ele lembrava dos momentos onde a pessoa serviu,
nio s6 aquino, porque ele era uma excelente pessoa; falou que a famflia
Chiavegato, tamb6m, por tudo o que flzeram por ele, o apoiaram na eleigao,
llleslno sabendo que ele estava trabalhando para o Gustavo e ele perguntou para
o Bigu qual o motivo doles o apoiarem e ele disse que era pelo projeto dole,
porque ele labia, os filhos dole participavam do pJ'ojeto dole; falou que aquilo
Ihe diva orgulho, e o Gustavo Reis, que quando no projeto dole, ele nio
conseguia pagar nenhum professor, nenhuln aluguel, ele aportou, era amigo
dole, estava com ele no dia do enterro da mie dole, onde nio teve enterio por
causa da situagao dela, estava do lado deli, ele o apoiava, ele achava que a
cidade mudou bastante; falou para a Tais que ele achava que tinha muito
mesmo o que melhorar, mas ele achava que cresceu bastante; disse que ele era
de mil novecentos e setenta e doin e que ele colnegou coma ferrovifrio aos
dezessete ands e aos dezessete anon ele foi voluntfrio no Boldrini, de palhago
com criangas com cancer; a partir de la, ele criou o "Guerreiros da Paz", juntou
criangas carentes com a parte voluntfria e passaram dez anon trabalhando
voluntariamente, quando o Gustavo Reid assuiniu, o Baiano, o Secretfrio
Baiano, e ele perguntou se os professores dele ganhavam, e ele disse que nio
ganhavaib nada, entao, ele falou que a partir daquele dia des iriam ganhar e,
naquele memento, com o trabalho, ele teve a oportunidade de comegar no Mais
Educagao, ejn Holambra, trabalhando com os deficientes, coin os especiais,
nos bairros rurais, trabalhando is sais horas da manha, carregando crianga,
levando educagao; nunca precisou vicar chorando em p6 de politico, falando
mal de politico, mentindo, vicar se humilhando, o Gustavo Reis que teve de
oferecer ajuda; depois o Gustavo perdeu, assumiu o Tarcisio, sais Dieses
novamente o projeto continuou voluntario, e nunca ele chegava na mesa dole,
ele, o Bigu, o Igor Baccarellie homo ele falava: "Chef'e, ta no fomol" E que
ele, Cds, falou;"Meu Deus, vai queimar!" N5o saba nunca mas, ele nunca saiu
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falando mal deli, nunca ele saiu desrespeitando, porque ele saba de la e ia
trabalhar, carregar crianga, cuidar de crianga, dai depois, ele comegou no
'ACELERA", em quase todos os bairros da cidade, dando aulas para criangas
que nio aprendiam; em dais mil e caLorze, ele perdeu por quinze, deixou de
ganhar por quinze votos do Neguita que depois teve um problema de saade;
disse que ele gastou cem reais na campanha dele, ele nio parou de trabalhar, e
naqueles vinte e cinco dias que ele flcou o lugar do Neguita, ele fez o pedido do
Pasta, da indicagao do Pesto da Nova Jaguariana e do Pasta do Cruzeiro do
Sul, sem nunca precisar vicar se humilhando, agar ]nentindo, tripudiando as
pessoas; falou que, mesmo com o Gustavo Reis, ele ganhou a passagem para
representar Jaguariana na Italia, no campeonato Europeu, e ele falou o que ele
fazia para papal ' aquela passagem? Ele falou que n5o, porque ele ida
representar Jaguariana, ele levou para Italia alguns "flyers" representando
Jaguariana e deixou em um hotels deu certo deli voltar e CIGS jogaraill no lixo;
dai, ele falou que queria os papeis e des falaram que estava no lixo e que ida
pegar, e ele pegou e levou para outro lugar e os entregou e nunca precisou vicar
implorando, mendigando, tripudiando; comentou que, atualmente, o proleto
encontrava-se com setecentas criangas na Regiao e que poderiam f dar para ele
que, em Jaguariana, eram quatrocentas, entao, ele ja ganhou a eleigao, mas ele
disse que nio ganhou, porque pessoas de la iam e mentiam nas casas das
criangas e das falavam a ele que nio iriam poder votar nell, e ele perguntava
por qu6, e das respondiam porque talcandidato ia dar um celulai ' para das; dai
ele falava que estava bom, que poderiam ficar coin o celular, porque ele nio
tinha para dar, o importance era que ela estivesse bem; falavam que o Cristiano
Cecon era louco, iam pessoas de if f dar que ele nio era religioso, e perguntou
se quem falava que ele n5o era religioso fazia aquilo que ele fazia; tinha
capacidade de f azer aquilo que ele fazia, ou ficava lorotando, chamando pessoa
de vagabundo em internet, sem ter uma hist6ria, sein saber o que era cuidar de
uma crianga, nio tinha nem trabalho; lembrou que ele, no dia da apuragao da
eleigao, ele estava na casa de um amigo e comegou a sair os resultados e ngo
parecia o noms deli e ele falou "Poxa!" De repente, deu quinhentos votes,
Cristiano Cecon deu quinhentos votes, dai ele falou que ida embora porque ele
estava feliz, e falaram para ele que nao, porque ele n8o tinha ganhado, dai ele
falou que ganhou, porque ele sabia que ele n5o tinha fido uma mentira;
agradeceu a todos; a seguir, fez uso da palavra o Sr. David Hilfrio Nets que,
cumprimentou a todos, agradecendo as palavras do Cristiano e dizendo que,
independents da politica, CIGS eram serbs humanos e precisava]n se ]'espeita]
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sempre e respeitar o pr6ximo; ele achava que aquele era o papal fundamentalde
vida, antes de serum politicos; falou que recebeu alguns videos e um audio
sobre um vazamento de esgoto no Bairro Primavera, entao, pediu para os
responsaveis, as autoridades, tomarem conga la para ver o que estava
acontecendo e poder sanar o problema o quanto antes, porque aquele era um
problems bem s6rio para aquela populagao quc residia if e estava abandonada,
e des estavam falando do problema da Roseira, ele falava que o Primavera
estava sendo igual, la nio se cortava mano, nio pegava entulho, as pessoas
estavam simplesmente la, s6 ia la quem era morador, era o que acontecia, entao,
ficava la aquela mensagena e pediu para o Obras poder se movimentar nos
bairros inais afastados, Cram populag6es que pagavam impostor, acordavam
redo todos os dias para trabalhar, usavam do transporte pablico que estava
terrivelmente para aquela regiao e precisavain ser respeitados; falou que tinhaln
um problema ]nuito s6rio na Secretaria de Obras, porque havia quatro moses o
ex Secretfrio de Obras e Diretor foi preso, foi noticiado em diversos veiculos
de comunicagao, aquela Casa se pronunciou, no memento, devido a fraude em
concurso pablico feith por uma einpresa terceirizada, ujn cons6rcio, s6 que
aquele assunto ]norreu, aquele assunto foi apagado, s6 que centenas de pessoas
humildes pagaram inscrigao do concurso, prestaram a prova, ele tinha a certeza
de que se fosse concurso para m6dico, para procurador, ele tinha a certeza de
que estaria ressarcido, da vergonha que foi aquele processo mas, as pessoas que
nio tinhaln voz, muitas vezes nio iam at6 aquela tribuna, n5o iam at6 o
Minist6rio PQblico para questionar aquele valor, flcavam a ver navios e
ningu6m fazia nada e nio falava nada, e aquela empresa, aquele cons6rcio
faturava nada mais, no Municfpio, do que quinze milh6es de reais por ano, o
superintendente dole estava preso at6 aquele dia e o Municipio continuava
utilizando para fazer Goleta de lixo, para fazer rogagem e para fazed locagao de
diversas maquinas; mais de quatrocentos mil I'eais por mCs e ele, homo
Vereador, sentia vergonha de nio chamar la o responsfvel do Cons6rcio,
naquele moments, chamar a Secretfria de Obras e pedir explicag6es de queen
estava responsavel pelo Cons6rcio, quem estava fiscalizando o Cons6rcio,
coma estava funcionando o tnecanismo? O superintendente estava press at6
aquele dia e nada estava sends feito, era um absurdo porque Jaguariana era uma
das cidades que mais gastava com o CONSAB e des n5o toinavam provid6ncia
alguma, aquilo era inadmissivel; comentou que ele falou ha quatro meses atrfs
para a Colnissio de Obras poder se manifestar, poder convocf-los if e ida
pedir, novamente, des precisavam levar os responsaveis do CONFAB naquela
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Casa, ewes precisavam levar a Secretgria de Obras na Casa, porque ela foi em
uma reuniio de salas fechadas e o responsavel do CONSAB n5o foi; des
continuavam pagando quinze inilh6es por ano para aquela einpresa e gaia edital
e mais edital de rogagem, de varrig5o, fora o Cons6rcio, entao, n5o tinha
cabimento nenhum, quem tinha rabo preso com aquilo, perguntou; onde ja se
viu uma pessoa ser presa e, no dia seguinte, no m6s seguinte, a noiva era
presenteada coin cargo de diretor naquela Prefeitura, e coin todd o respeito a
CIGS, a familia deles, mas ele nio sabia o tamanho do rabo prego do Executivo
para nio tomar nenhuma provid&ncia, entao, des f aziam coisas erradas e Cram
presenteados no mCs seguinte, era um absurdo, era uma vergonha e aquela
Casa tinha de se posicionar urgentemente; elam quatro moses de centenas de
pessoas que foram lesadas pelo Poder Pablico, porque o Mtmicipio talnb6jn
tinha responsabilidade naquilo e nada estava sends f'eito; disse que ele ida at6 o
Minist6rio Pablico, em breve, para entender sobre aquele ressarcimento ]nas, o
Municipio tinha de se pronunciar e aquela Casa tinha de se pronunciar
urgentemente; CIGS estavam !f para fiscalizar, aquele era o papel do Vereador,
entao, ficava la aquele pedido para a Comissio de Obras e ele tinha a certeza de
que irialn [evar transpar6ncia, ]evar a ]ega]idade para aque]e processo, eram
quinze milh6es de reais para um Cons6rcio, onde o seu superintendents estava
atris das grades e aquilo era inadmissivel; agradeceu a todos; a seguir, pda
ordein, tomou a palavra a Sra. Inalda Lucio de Barris Santana que
cumprimentou a todos, Mesa, funcionfrios e pOblico presents; disse que ela
tamb6m gostaria de f dar sabre a cidade e que ela vinha andando nas mas, nos
bairros e que era dificilela it die fazer uma reclamagao porque ela sempre via
ali, ela fazia o pedido e tudo, s6 que tinha uma coisa, disse a todos, o entulho
estava demais, ela ngo labia o que estava acontecendo na cidade; disse que o
bairro Florian6polis dava vergonha de entrar naquela bairro e que era sofa, era
colchao, era lixo, e que estavam f azendo do bairro um lixao, exclamou;
estavam f azendo isso, e que ela nio estava reclamando, dizendo: "AI, o
Executivo, a Prefeitura estava...", porque se brava o pixo no hole, no outro dia
tinha tajnb6ln if no lugar o lixo, e que ela achava que a Prefeitura tinha que
tolnar as provid&ncias, porque a cidade tinha uma f ama: "Bonita por natureza '
e cad6 a beleza, perguntou; disse que ela n5o estava f azendo reclamagao, "ah,
era o Executive, era o Departamento de Obrasl" Sim, ajudava. O Departamento
de Obras tinha que tamar as provid6ncias nisso dai, e disse para irem dino
Nassif. e que naquele dia ela andou nas mas do Nassif. e n5o tinha homo! Dali
uns dias as calgadas n5o iriam suportar inais, ida ter que por onde os carros
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passavam, na pista; buraco e mato, rogagem, a chuva estava demais e, naqueles
dias o que foi de conserto que fizerem dos buracos, e se fossem la, estava tudo
aberto, e diriam: "Ah, nio foi bem fbitol" Disse a todos que, des ali, estavam
de parab6ns, e pediu para verem Sio Paulo coma que estava, e que eram para
irein noutras cidades, e que ela andou ejn Artur Nogueira, exclamou; "Pelo
amor de Deus, nio tinha comol" Mas isso era a natureza, era a natureza,

repetiu; se rogava o mato, naquele dia, no outro dia estava enom]e, ]nas os
entulhos, mol Disse de irem la e verem o que des podiam fazer com aqueles
entulhos, e que era ]nosquito, era rato, era barata, era bicho, era tudo ali; falou
que o Departamento de Obras tinha que tomar as provid6ncias, porque,
antigamente, passava o caminh5o toda quinta-keira, e agora, bade, perguntou;
disse de irem la, verem, porque n5o era s6 ela, Vereadora, nao, des tamb6m
viam aquilo ali, e que estava feta a cidade, n8o estava bonita; a seguir disse que
ela tinha feito uma mogao sobre o Dia das Mulheres, parabenizando a todas,
maes, av6s, sodas as mulheres da Cidade, e tamb6m ali, ela tinha feith ujn
proUeto onde foi aprovado o Dia Intemaciona! da Prevengao a Vio16ncia
Dom6stica, e que aquela lei foi aprovada no dia vinte e um de agosto, e foi feita
a lei die foi aprovada na segunda semana do m6s de outubro de dada ano, e
que, na primeira semana do m6s de outubro, estava aprovado o dia
intemacional, a Semana Intemacional da Vio16ncia Dom6stica, onde des viag
muita coisa acontecendo e des iain assistir televisgo, e n8o tinha coma, a
vio16ncia estava demais; entry outras coisas disse que estava dizendo ali na
Cfmara Municipal, foi aprovada no dia vinte e um de agosto e na primeira
semana do m&s de outubro foi aprovado, de dada ano, na primeira semana de
outubro de dada ano, o Dia Intemacional da Vio16ncia a Mulher, e que era a
semana, nio era o dia, era a semana, pediu perdao. por favor, e que era s6 isso e
que ela agradecia; a seguir, tomou a palavra o Sr. Jose Muniz que

cumprimentou a todos, dizendo que ida pegar alia fda dos Vereadores que ja
tinhain passado pda tribuna, e que ficava feliz, porque s6 ele falava, cobrava, e
que ele estava cansado de pedir mio e contra mao, pintura, e, is vezes, se
falava e falava ali, e achavam que ele estava falando demais, e noutro dia estava
perguntando de que dado se estava, e que era sempre assim, e os pedidos ngo
Crain atendidos, e quando Cram atendidos, era debaixo de brigas; disse que neon
ida mais entrar naquele m6rito, porque quando des cobravam ali, nio era dado,
era que des Cram cobrados e a populagao os cobrava na rua, e a partir do
moinento que des eram cobrados, se o servigo fosse executado, quem ganhava
era o Executive, a cidade, a populagao, os Vereadores, ganhava todo mundo, e
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que nfio flcava esse bate-boca danado que estava ai, e todd lnundo saba

ganhando com isso; disse azhar que o principal de tudo, quem tinha que ganhar
era a populagao; a populagao que precisava ganhar, que precisava estar em
ordem, e era por isso que des cobravam, des eram cobrados, e chegava Hesse
panto ai; entry outras coisas disse que, na sexta-keira anterior, tinha participado
da Audi6ncia Publica da SaQde, foi uma maravilha, ele viu os nameros, sabia
que n5o era f aol, era uma area, uJlla pasta dificil, e que viu o trabalho e a
dedicagao de dada um doles ali na sexta-keira, Cram nQmeros assustadores das
pessoas que Cram atendidas que des tinham ali, e que ele queria parabenizar o
Boz6 polo requerimento, e que des tinha frito aquela pergunta na sexta-keira
ali, porque des nio faziam em Jaguariana, des tinhain o Hospita[, tinham
estrutura para isso, e aqueles exames nio Cram feitos na cidade, no Municipio, e
com a Receita que des tinham no Municipio e tudo, achava que darla para estar
atendendo, e que at6 esteira des estavam fazendo fora da cidade, que ele
achava que era um absurdo, porque ele achava que at6 academia tinha esteira;
disse que uns exames dariam para serum feitos na cidade, porque o povo estava
softendo ai para estar indo em outro mtmicipio para fazer estes exames, que
Cram mais dimples; disse, a seguir, que naquele dia tinha ficado feliz e no
mesmo tempo chateado com a inauguragao do Raid X da UPA, nio entendeu a
forma que foi inaugurado aquilo la, e que se fosse para fazer aquino que foi feith
naquele dia, porque ja nio tinham feith em dezembro? N5o avisou ningu6m,
escondido... pombas, exclamou; des Cram cobrados, des corrialn atrfs de
ajuda, des iain buscar recursos, corriam, se empenhavam em buscar verba, foi
para Brasilia, ia para outro lada coma ]nuitos Vereadores iam, e na hora de
inaugurar, na hora de levar o m6rito ningu6m ficava sabendo de nada, era
inaugurado, tudo is escondidas, e que nio tinha entendido; disse que se fosse
Cazer aquele video, la, entregasse em dezembro, pois estava pronto desde
dezeinbro, ai des nio ficavaln sabendo, ia ver ja estava no video, e que ele
ficava sabendo polo "Jomal Digital", e a parceria? Nio entendia essay coisas;
parceria era quando iam correr auras, na hora de buscar tinha parceria, e na hora
de levar m6rito, era tudo nas escondidas; disse que ida elogiar a Secretaria de
Saide pele trabalho que vinha fazendo, mas ficou chateado da fomla que tinha
fido inaugurado naquele dia, e do outro lado Hicava feliz, que a populag5o
merecia, porque era uma malta de respeito estar indo la, tinha que chamar a
ambulfncia para estar indo no Hospital coin ujb aparelho de Optima geragao
parade desde dezembro; disse que se fosse para fazer simplesmente um video,
flzessem em dezembro e liberassem para o povao estar usando if, e que agora
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des estavam no ings de margo, e des nio flcavam nem sabendo, flzeram judo
is escondidas, o Diretor parecia que estava escondendo algo doles, exclamou:
Caramballl E que era para falar para a populagao logo, ja, soltasse o video na
rua, que ida ser inaugurado para o povao estar la, participar, era deli, do povo!
Disse que achava que o Vereador era cobrado, era xingado, na hora de levar
m6rito, nio levava, na hora da populagao ficar sabendo do que des faziam, nio
ficava sabendo, mas era isso que o deixava chateado, muito chateado mesmo,
porque ele estava acompanhando do primeiro dia que ele assumiu ali ele estava
acompanhando a SaQde de perth, ele labia a correria que tinha side feita ali, e
labia de quem tinha vindo o m6rito, de col-rer atrfs de tudo aquilo ali; a
Secretaria de Obras foia que maid tinha se empenhado ali, a Secretaria de
Educagao foia que mais se empenhou, e nem ficou sabendo da inauguragao;
disse azhar que era uma malta de respeito, uma malta de consideragao, e que se
cIGs estavam juntos, achava que tinham que mon'er todd mundi junto, no bom,
no ruim, no mal, tinham que nadar juntos, e que n5o era s6 na hora de levar
m6rito, nao, fazer as coisas escondidas e azhar que estava tudo certo; uma
palhagadaIDisse que ficava ali sua indignagao com ipso, e ]nuito feliz por outdo
lada por estar fazendo a inauguragao do Raid X la na UPA, que ele achava que
aquino tinha passado mais do que a hora de ter frito aquino, naquele dia, e no
hoje, gragas a Deus, conseguiram, e a partir do dia seguinte ja estaria liberado
para a populagao, e que isso que o deixou um pouch mais tranquilo, um pouco
maid animado, mas ele achava que parceria, disse aos sous amigos, era na hora
boa e na hora ruim, e como o Magrao tinha falado, os bairros Cram esquecidos
la, des nio vinham cobrar, porque des gostavam de respeitar, e que sabiam que
tinha diretor, que tinha secretfrio, nunca passou po)' ama de ningu6m, e
tinham que respeitar isso daf; disse que primeiro des iam la, pediam com
educagao, pediam com carinho, e nem sempre eram atendidos, confirmou coin
o Magrao, mas ningu6m queria saber, n5o, queriaib saber que o Vel'eador nio
fazio nada, que o Vereador s6 vinha ali pegar o salario, mas nio sabiam dos
torres que des faziam, nio sabiam das pedradas que des tomavam ali fora, nio
sabiam que des foram falar com os Secretaries; disse que por educag5o e
respeito des iam no diretor, no Secretfrio e nem seinpre Cram atendido, quando
a pessoa ia la f azer video, no outro dia ja era atendido, e ]nuitas das vezes ngo
se falava ali, e aquele video ja eram para ester falando havia muito tejnpo, ja,
por isso que des ficavam tomando pedrada la fora, por causa disco, porque des
nio ficavam falando ali, s6 que na hora de verem o dado doles, ningu6m via,
infelizlnente, ningu6m via, e ficava alia sua indignagao na area da Saade,
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porque achava que nio devia tel side feito da forma que foi feith la, naquele
dia, mas contents porque a populagao merecia, estava sofrendo, com ujn
aparelho parade desde dezembro e, naquele dia, a partir do dia seguinte, estaria
liberado para a populagao; desqou boa noite e agradeceu; a seguir, tomou a
palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo que, primeiramente, passou a
presid6ncia dos trabalhos da Mesa para a Sra. Vice-Presidente, Cissia Murer
Montagner e na tribuna cumprimentou a todos, a Presidcnte Cfssia que
comandava os trabalhos, aos nobre Vereadores, todos que os acompanhavam no
Plenirio da Cfmara e aos servidores da Cfmara Municipal; disse que gostaria
de comegar a sua f ala sobre as mog6es apresentadas e a primeira que foi
apresentada a Secretaria de Seguranga Publica em conjunto com a Defesa Civil,
os Bombeiros e Policia Municipal, polo Vereador Silva sobre o resgate que foi
feith a um animal e deixou claro que a vida nio tinha prego, independents de
que vida fosse, humana ou animal, e o trabalho doles era um trabalho dedicado
exatainente a isso, preservar a vida e o patrim6nio; parabenizou a todos os
envolvidos na ocorr6ncia, parabenizou ao Vereador pda lembranga aquele tata,
que podia parecer pequenos para alguns, mas era muito signiflcativo,
principalmente, para a dignidade do trabalho que des, agentes de seguranga,
exerciam; a seguir, disse que no pr6ximo dia tito, domingo, GIGS teriain o Dia
International da Mulher, uma data significativa para a sociedade tamb6m,
lembrando o papal da inulher, e, naquele dia, principalmente, com a relagao
dela de empoderamento na sociedade; comentou que ha algum tempo atrfs a
mulher nio tinha espago, voz e vez, e que no hoje, cada vez, maid ela
conquistava esse espago, dada vez mais ela buscava mostrar todd o seu talento e
compet6ncia, fosse nas relag6es de trabalho, nas relag6es sociais e,
principalmente, sabendo da ilnportancia deja dentro da f amelia; deixou ano seu
abrago a ladas as lnulheres da Cgmara Municipal, em especial is Vereadoras e
ds servidoras da Camara, que no dia tito, realmente, este carinho shes fosse
transjnitido a today das e que soubessein que era ibais do que juste e merecido
o dia tito para comemorar aquela data; disse, em seguida, que a Cfmara
Municipal, no ano anterior, apresentou um proleto de resolugao onde des iriain,
no m6s de margo, apresentar a "Medalha Adna Hossri Faria", medalha que
poderia homenagear mulheres que se destacavam na sociedade de Jaguariana,
polo trabalho que vinham fazenda, pelo altruismo, enfim, por tudo que vinham
desempenhando em suas relag6es com o Municipio; disse que syria ujna
cerim6nia de uma sessio jolene, ali na Casa, em data a ser marcada, e que
teriam, naquele dia, a primeira votagao de um nolte indicado, mas acreditava
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que na pr6xima sess8o os demais e assim poderem fazer do Poder Legislativo
uma ressonincia da populagao nos seus anseios, fossem des de reivindicag6es,
mas tamb6m de homenagens, principalmente, a quem merecia ser
homenageado; disse, em seguida, que tinha apresentado dual mog6es de
pesares que, coin muita tristeza, perderam, naquela semana, o Sr. Dirceu
Nastfcio e o Sr. Luis Rodrigues, o Simplicio, que os deixaraln em virtudes de
complicag6es de saade, e deixava ano abrago hatemal is familial que estavam
em auto pda perda disses estes queridos; a seguir disse que um assunto que
vinha ganhando espago nas reunites do CONSEG e tamb6in ali da Casa, e
percebia tamb6m at6 nas redes sociais algumas indignag6es, era a questao da
perturbagao do sossego; comentou que havia duas semanas auras, ou melhor, na
sessio anterior, a dltima sessio de fevereiro, apresentaram um requerimento ao
Executivo perguntando das medidas a serem tomadas, }nuito ja tinha se
discutido, inclusive em oferecer o poder de policia administrativa a Guarda
Municipal para atuagao nessas perturbag6es do sossego, que seria uma medida
eficaz, onde se constatava o problema, aplicava a multa e depois tinham as
consequencias para aquele que in#ingiu a lei; mas des estavam vendo que
aquele problema vinha crescendo, alguns espagos comerciais, algumas
resid6ncias, fazendo indiscriminadamente o uso do som, e atrapalhava
moradores, criangas, jovens, doentes, e que achava que des tinham que ter um
pouquinho da consci6ncia, tamb6m, mas o poder da lei ser aplicado com maid
vigor, e que a lei jf existia, o C6digo de Postura, e perguntou por que nio
apresentar, atrav6s de iniciativa do Executive a possibilidade do poder de
policia administrativa a Guarda Municipal para atuar nessas situag6es; disse
que, naquele dia, viu um requerimento do Vereador Silva no mesmo sentido, e,
com certeza, disse ao Vereador, era um clamor, de toda a sociedade, disse que
teriam em breve, na Casa, dia doze, se ele ngo estivesse enganado, confirlnou
coin a Vereadora Cassia, a palestra da "Fake News", que era um assunto que
tamb6m estava muito em evid6ncia, principalmente, em ano electoral, e
exclamou: "coma aparece 'fake news'l" Disse que des viveram ipso na eleigao
presidencia], recentemente, e agora, na municipal, nio ida ser diferente; disse
que "fake news" nada maid era que uma mentira pregada na redo social,
repetida vfrias vezes para tentar transforjnar em verdade, mentira essa, que
ofendia moral, pessoas, familias, profissionais, agentes p6blicos,
indiscriminadamente, era malta de canter de queen f azia, era malta de vergonha
na cara, porque quem tinha coragem, ia la e falava; reclatnar em redo socialera
um direito, e que, naquele dia, foi ]-quito bem colorado palos nobres Vereadores
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die que era um direito reclamar nas iedes socials, das foram Fellas, tamb6in,
para ipso. mas ofender, atacar, se esconder atrfs de uln computador, e azhar que
atrav6s de um "fake" aquilo ali estava encoberto, e nunca ida ser descoberto,
era uma mentira, a pr6pria "fake news" era uma mentira, e que ele achava que
ipso tinha que vir do bergo, e que nio era s6 para perseguigao juridica, se abrir
processo, fazed Boletim de Ocorr6ncia, fazer um monte de coisa, mas tinha que
ter vergonha na cara, "fake news" era crime, "fake news" era combatido, e que
ele tinha feito dais requerimentos na Casa e aguardava resposta do Minlst6rio
PQblico Eleitoral e da Justiga Electoral de coma ida ser combatido isso nas
eleig6es daquele ano, e que des tinham que se preocupar, sim, e ja estavam
surgindo bastante "fake news", bastante gente se escondendo atrfs da f alfa
identidade; eln seguida disse que, para tel-ininar, nos quarenta segundos que
restavam, gostaria de se solidarizar com os nobres Vereadores que ali se
manifestaram naquele dia, e que tinham que ter respeito, sim, sempre, e que o
trabalho do Vereador era arduo, eram vinte e quatro horas, e que se lelnbrava
sempre das palavras do Fred, que colocava ipso dali que era para respeitar o
trabalho do Vereador, e que CIGS usavam as ferramentas legais, indicagao,
requerinlento, mog5o e o que mats fosse necessfrio, mas, desmel-ever o carfter,
a hombridade de dada um, ele n5o aceitava, repetiu, ndo aceitava, e que se
solidarizava com des, porque quando... a critica tinha que vir, sim, todos
estavam expostos a ela, Cram agentes p6blicos, mas ofensas baixas, rasteira vil,
ele nio aceitava, e des tinham a sua solidariedade e tamb6m o respeito a
instituigao Cfmara Municipal em todos os sous sentidos; muito agradeceu a
todos e desejou boa nolte; a seguir, a Sra. Cfssia Murer Montagner devolveu a
presid&ncia dos trabalhos da Mesa para o Sr. Presidente, Walter Luis Tozzi de
Camargo. Terminado o Expediente, o Sr. Presidents suspendeu a sessio por 15
(quinze) minutes, conforms deterlninava o Art. ]49, Parfgrafo Unico, do
Regimento Intemo, moments em que aconteceu a entrega simb61ica da Mogao
do Sr. Alonso Lopes da Silva Silva de Congratulag6es e Louvor a Defesa
Civil do Municipio, beth homo a Policia Municipal peta trabalho que vem
desempenhando, em especial pelo resgate acontecido no dia 20 de fevereiro,
quando o ciozinho Tonico caiu num pogo de grande profundidade, aos
hotnenageados. Tenninado o puzo concedido, o Sr. Presidente reabriu a Sessio
determinando a feitura da chamada, onde foi anotada a pl'esenga dos seguintes
Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Nets, Angelo
Roberto Torres, Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hilirio
Nets, Inalda Lucio de Burros Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos,
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Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva, Tats Calnellini Esteves e
Walter Luis Tozzi de Camargo. Constatado nOmero regimental, o Sr. Presidente
deu inicio a Ordem do Dia: o Sr. Presidents, Walter Luis Tozzi de Camargo
apresentou requerimento verbal para que as proposituras da Order do Dia
fossem votadas pelo sistema eletr6nico e anotadas no livro homo era praxe
acontecer, inclusive a votagao secreta para concessio da Medalha, syria feita
peso painel eletr6nico; em discussio e votagao o requerimento, foio mesmo
aprovado por unanimidade de votos. A seguir, em Unica Discussio 6oram
aprecliados: primeiramente, o Sr. Presidente comunicou que polos Projetos de
Lei n's 005, 006, 007 e 008/2020, do Executivo Municipal, serum de materia
analoga, seria apresentando um Qnico parecer das Comiss6es Permanentes. A
seguir, foi feita a leitura do Parecer conjunto das Comiss6es Permanentes de
Constituigao, Justiga e Redagao e de Orgamento, Finangas e Contabilidade aos
Projetos de Lei, do Executivo Municipal: n ' 005/2020 - Disp6e sobre inclus5o
de pjojeto no Plano Plurianual (PPA) para o periods de 2018 a 2021 (Lei
Municipal n ' 2.463/2017); n ' 006/2020 - Disp6e sabre inclusio de prqeto nas
diretrizes orgamentarias (LDO) para o exercicio de 2020 (Lei Municipal n '
2.612/2019); n ' 007/2020 - Disp6e sabre inclusio de pro.lets no Orgamento
Gerd do Municipio LOA para o exercicio de 2020 (Lei Municipal n '
2.668/2019); n ' 008/2020 - Disp6e soba'e autorizagao ao Executivo para
abertura de cr6dito especial (valor R$ 76.179,00). A seguir, em Unica
Discussdo foram apreciados: 1. Projeto de Lei n ' 005/2020, do Executivo
Municipal, que disp6e sabre inclusio de projeto no Plano Plurianual(PPA) para
o periodo de 2018 a 2021 (Lei Municipal n ' 2.463/2017) (Quorum de
deliberagao: maioria absoluta: Art. 50, $ 1', Vlll do R.I.). Em Discussio e
Votagao o Projeto, foia ]nesmo aprovado por unanimidade de votes; 2. Projeto
de Lei n ' 006/2020, do Executivo Municipal, que disp6e sabre inclusio de
projeto nas diretrizes orgamentarias (LDO) para o exercicio de 2020 (Lei
Municipaln ' 2.612/2019) (Quorum de deliberagao: maioria absoluta: Art . 50, $
I', Vlll do R.I.). Eln Discussio e Votagao o Projeto foia mesmo aprovado por
unanimidade de votos; 3. Projeto de Lei n ' 007/2020, do Executive Municipal,
que disp6e sobre inclusio de projeto no Orgamento Geraldo Municipio -- LOA
para o exercicio de 2020 (Lei Municipal n ' 2.668/2019) (Quorum de
deliberagao: maioria absoluta: Art. 50, $ 1', Vlll do R.I.). Em Discussio e
Votagao o Projeto foia meslno aprovado por unanimidade de votes; 4. Projeto
de Lei n ' 008/2020, do Executivo Municipal, que disp6e sobre autorizagao ao
Executivo para abertura de cr6dito especial (valor R$ 76.179,00) (Quorum de
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deliberagao: maioria absoluta: Art. 50, $ 1', Xll do R.I.). Em Discussio e
Votagao o Projeto foio mesmo apl'ovado por unaniinidade de votes; 5. Projeto
de Decreto Legislativo n ' 001/2020 do Sr. Alonso Lopes da Silva Silva, que
disp6e sobre a concessio da "Medalha Vereadora Adna Hossri Faria" a
Senhora Roberta de Azevedo Irineu Acorsi(Quorum de deliberagao: maioria
qualiflcada: Art. 50, $ 2', IV do R.I.). Primeiramente, foi 6eita Leitura do
Parecer ConjLmto das Comiss6es Permanentes de Constituigao, JusLiga e
Redagao e de Orgamento, Finangas e Contabilidade, e de Saade, Educagao,
Cultura, Assist6ncia Social, Lazer e Turismo. Em Discussao, pediu a palavra o
Sr. Alonso Lopes da Silva que, depots de cumprimentar a todos, disse que ele
achava que todo mundo conhecia a Roberta da Guarda Municipal, que era uilla
pessoa que acompanhava a "Patrulha Maria da Penha", com o objetivo de dar
protegao para as mulheres que estavam sofrendo com a questao da vio16ncia e
tinham todas as medidas protetivas, que era a Roberta, atrav6s da Guarda, que
fazia todo o papel de estar acolnpanhando as vitimas, estar acompanhando as
mulheres, esLar protegendo, e ele achava que era uma homenagem junta que
des faziam aquela pessoa que tinha um trabalho tdo digno, principalmente,
ligada aquela questao da vio16ncia dom6stica, entao, ele solicitava o apoio dos
nobres Peres para que des aprovassem aquele decreto legislativo e fizessem
aquela homenagein tio justa aquela pessoa que tinha toda a dedicagao is
tnulheres ligadas a questao da viol&ncia. A seguir, eJn Votagao Secreta,
primeiramente, foi feita a chamada para verificagao de "quorum", onde foi
anotada a presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva,
Alfredo Chiavegato Nets, Angelo Roberto Torres, Cfssia Murer Montagner,
Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio Nato, Inalda Lucio de Barros Santana, Jose
Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson
Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo; a
seguir, o Sr. Presidente determinou a votagao eletr6nica do referido pr(veto;
feita a votagao, foi constatado no paineltreze votes favorgveis. O Sr. Presidente
proclatnou o resultado: treze votos favorfveis. O Sr. Presidents teve direito a
voto em confonnidade com o A]'t. 23, 11, "i", "3" do Regiments Interno,
combinado com Art. 31, Paragrafo Unico, ll da Lei Organica do Municipio
Assam sendo o Projeto de Decreto Legislativo n ' 001/2020 do Sr. Alonso Lopes
da Silva Silva, que disp6e sabre a concessio da "Medalha Vereadora Adna
Hossri Faria" a Senhora Roberta de Azevedo Irineu Acorsi, foi aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidents deu initio a
Explicagao Pessoal dos Senhores Vereadores, que se manifestariam sobre
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atitudes pessoais assumidas durante a Sessio ou no exercicio do mandato (Art
168, R.I.): pda ordem, tomou a palavra o Sr. David Hilfrio Nets que, depois de
culnprimentar a todos, disse que ele queria tocar em doin assuntos, rapidamente,
e, que a primeira coisa, foia questao do SIOPI, que colocava em um sistelna do
Govemo Federal a questao dos salgrios dos professores da Redo, que tinha ujna
diverg&ncia muito alta no flnaldo ano e ele questionou aquilo por requerimento
e chegou a resposta dizendo que foi um el-ro e que foi corrigido mas, a corregao
continuava errada e que tinham professores que ganharam uma media de
quatro, cinco mil por m6s e la estava dizendo que ele ganhou dezessete mil
reals, entao, des queriam entender um pouquinho inais daquela falha para ngo
terem de fazer mais um requerimento e levar noventa dias, que era o que estava
levando em media para chegar uma resposta de um requerimento la, se
chegasse, entao, que aquela era a primeira questao, e ele voltava a bator na
questao dos alunos da ETEC que faziam o NOVOTEC, em Amparo; disse que
ele ja levantou a questao da licitagao, existia 6nibus do Estado, 6nibus que
estavam vazios, nio indo para Amparo e aquelas pessoas estavam indo de
circular; disse que tinha um adolescents que, ela morava no Vargeao, e ela saba
de casa is tr&s e meta da manhi e tinha de it a p6 at6 a rodoviaria, porque o
6nibus saba is cinco e tneia, sends que o fretado saba is sais da manhi e o
grande problema, tamb6m, era o retorno daqueles alunos, porque, atualmente,
aqueles alunos saiam is onze e meia da escola e tinham de ficar atd a tarde fora
dela; um aluno de treze, catorze anos de idade, aguardando o circular passar,
sendo que o h'etado gaia, pontualmente, entao, des viam todos os colegas indo
embora e por des estarem f azendo parte de outros curses des nio poderiam
pegar aquele 6nibus e nio era por questao de licitagao, porque o 6nibus existia,
ele jf cobrou o Executivo hf ujn m6s atras, inclusive coin requerimento dos
alunos, encaminhou para o Secretfrio de Governs, naquela Casa mas,
infelizjlaente, nio teve uin resposta e aqueles alunos continuavam passando
aquela dificuldade; ele achava desulnano, ele achava desrespeitoso aquilo com
des, porque nio era questao burocrgtica, nio era questao de nada, era
simplesmente um bom sense de liberar aquele quarts 6nibus que ja foi licitado
e jf estava no pacote da Educagao, entao, ficava la, mais uma vez, o pedido
deie, ficava registrado e ele ida estar com os alunos at6 resolver aquele
problema; agradeceu a todos. Terminada a Explicagao Pessoal, o Sr. Presidents
comunicou que, no dia seguinte, is dezoito horas, haveria reuniio de
Col)liss6es e encerrou a Sessao, convocando a pr6xima Sessio Ordinfria para o
dia dez de margo de dais mil e vince, terra-keira, com inicio detenninado para
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as dezoito e trinta horas. Nada mais havendo a tratar, lavreia presence ata que
[ida e achada conforine, vai devidamente)assinada

Vereador W#l.ferW}4'ozlli de Camargo
residedte

/
/

Vereadora ghssia lllurer Montagner
ice Preside

Vereador Af(#i;tFWs'da Silva
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