
Cfmara Municit)aide Jaguari6na
Estado de Sao Paulo

Ata da Quinta Sessio Ordingria do quarto ano da D6cima SexLa Legislatura da
Cftnara Municipal de JaguariQna, realizada aos dez de margo de dais mil e
vince, As dezoito horas e trinta minutes, na bala das Sess6es "Vereador
Reynaldo Chiavegato", da Cfmara Municipal, localizada no EdifTcio Municipal
Dr. Sebasti5o Pads de Almeida. desta cidade. Presidents Sr. Walter Luis Tozzi
de Camargo. Vice-Presidents Sra. Cfssia Murer Montagner. Secretfrios Srs.
Afbnso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Primeiramente, foi f'eita a
Leitura de Texto Biblico, conforlne Resolugao n.' 80, de 21 de fevereiro de
1997. sendo que o Sr. Presidente convidou o Vereador Luiz Carlos de Campos
para proferir o seguinte texts: "Salmo 149: Cantai ao Senhor um cfntico novo;
ressoe seu louvor na assembleia dos fi6is. Alegre-se Israel em seu Criador,
exulteln em seu rei os filhos de Silo. Louvem seu name com dangas, com o
pandeiro e a lira cantem seu louvor. Pois o Senhor se agrada de seu povo,
adorna com a salvagao os humildes. Exultem os fi6is no Glorioso e cantem de
alegria em sous leitos; com os louvores de Deus na boca e a espada de dois
fumes nas maas, para exercer a vinganga entre as na$6es e castigar os povos;
para prender com conentes deus reis, e seus nobres com grilh6es de ferro; para
executar contra des a sentenga decretada. E uma honra para todos os seus
fi6is." A seguir, o Sr. Presidents determinou a fbitura da chamada, 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 Nets, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos,
Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva, Tail Camellini Esteves e
Walter Luis Tozzi de Catbargo. Ainda estava ausente da Sessio a Sra. Inalda
Lucio de Barron Santana. Constatando nQmero regimental, o Sr. Presidente,
proferindo as seguintes palavras: "Sob a proteg5o de Deus iniciamos os nossos
trabalhos", declarou aberta a Sessao, dando initio ao Expediente:
primeiramente, foi colocada em votagao, a Ata da Sessio Ordinfria anterior, a
qual foi aprovada por unanimidade de votos polo Plendrio e assinada pda
Mesa. A seguir, o Sr. Presidente deu initio a leitura da Materia Constante do
Expedience: pda ordem, o Sr. Angelo Roberto Torres pediu a palavra
apresentando requerimento verbal, baseado no Art. 213, 111 do Regiments
Interns solicitando que fosse dispensada a leitura da materia oriunda do
Executivo Municipal, dos Requerimentos, das Indicag6es e das Mog6es dos
Srs. Vereadores e das correspond6ncias de diversos, lendo-se apenas as
ementas, coma constavam na pauta; em discuss5o e votagao, foio mesjno
aprovado por unanimidade de votes. O Sr. Presidente registrou a presenga da
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Vereadora Inalda Lucio de Barris Santana, que chegou a tempo de votar a Ata
da Sess8o Ordinfria anterior e o Requerimento de dispensa de leitura da materia
constants do Expediente. A seguir, do Sr. Prefeito foram lidas as ementas dos
seguintes oficios: I. Oficio DER n ' 0020/2020 encaininhando a Casa Projeto de
Lei Colnplementar que altera, conforme especiHica, a Lei Complemental '
Municipal n ' 209/2012, que dispde sabre o regime juridico Qnico estatutario,
regime pr6prio de previd6ncia social e plano de cargos, can'eiras e vencimentos
dos servidores pQblicos integrantes do quadro funcional da Administrag5o
Publica Direta, Autarquica e Fundacional do Municipio de JaguariOna, e da
outras providencias; depois de lido, foio ]nesjno encaminhado para as
Comiss6es para parecer; 2. Oficio SEGOV n ' 00117/2020 dando resposta ao
Requerimento n ' 003/2020 do Sr. Jose Muniz solicitando informag6es sabre
quando sera inaugurado o Raid X da UPA; 3. Oficio SEGOV n ' 00120/2020
dandy resposta ao Requerimento n ' 017/2020 do Sr. Jose Muniz solicitando
informag6es sabre a possibilidade de destinar um 6nibus somente para os
alunos da ETEC Joio Belarlnino, em Alnparo; 4. Oficio SEGOV n '
00121/2020 dandy resposta ao Requerimento n ' 025/2020 do Sr. Alonso Lopes
da Silva solicitando informar do motivo do caminhio do lixo n5o estar fazendo
a retirado do lixo aos sfbados no loteamento Reserva da Barra, sends que
consta do cronogralna da empresa para ser retirado; 5. OHcio SEGOV n '
00122/2020 dandy resposta ao Requerimento no 005/2020 do Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo solicitando informag6es sabre medidas legais de combate a
perturbagao do sossego da populagao (solicita prorrogagao de puzo por mais
30 dias para resposta); 6. OfTcio SEGOV n ' 00123/2020 dandy resposta ao
Requerimento n ' 001/2020 do Sr. David Hilfrio Nets solicitando informar, qual
a possibilidade de instalar um redutor de velocidade bem homo a sinalizagao na
Rua Jose Luiz Silho, altura do n ' 115, pr6ximo da OHlcina Mecfnica JA, no
Bairro Nova Jaguariana; 7. Oficio SEGOV n ' 00124/2020 dandy resposta ao
Requerimento n ' 007/2020 do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando
infonnag6es sobre inedidas preventivas e estrutura de combats a epidemia de
Corona Virus no Municipio; 8. Oficio SEGOV n ' 00126/2020 dando resposta
ao Requerimento n ' 002/2020 do Sr. Jose Munoz solicitando infortnag6es sabre
quando servo feitas as sinalizag6es de trinsito nas mas que foram recapeadas;
lO. Oflcio SEGOV n ' 00127/2020 dando resposta ao Requerimento n '
014/2020 do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando informar quais as
providencias que a Prefeitura Municipal tem tomado em relag5o is niag6es

rompidas e dependuradas em posted existentes em vfrias panes da cidade (Av
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Antonio Pinto Catgo pr6ximo ao Banco ltaQ e Praia Emilio Marconato (Distrito
Industrial); ll. Oficio SEGOV n ' 00129/2020 dando resposta ao Requerimento
n' 004/2020 do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando inforinag6es
sabre as propostas cadastradas no SICONV ]elativas a conv6nios com o
Govemo Federal para a Seguranga Publica, no ano de 2009 at6 os dias atuais,
entry outras provid6ncias. A seguir. lorain lidas as ementas das seguintes
proposituras dos Senhores Vereadores: Requerimentos: 1. Da Sra. Inalda Lucio
de Barron Santana Inalda Cabeleireira solicitando ao Executivo Municipal
inforinag6es se exists a possibilidade de instalar ujna barreira de ferro na
entrada e saida da passarela sabre a linha tErI'ea, que riga do Bairro Cruzeiro do
Sul ao Bairro Joio Aldo Nassif1 2. Do Sr. Jose Muniz solicitando ao Executivo
Municipal infomlag6es de at6 a data de 09/03/2020 nio Ler fido atendido o
solicitado na Indicagao n ' 078//2018, de sua autoria, reference a construgao de
ponto de 6nibus na Avenida Rinaldi, defronte ao Bon Netto Supermercados; 3.
Do Sr. Alonso Lopes da Silva Silva solicitando ao Executive Municipal
inforinag6es sabre a concessio de Alvaro de funcionajnento a Empress Point
Beer Jaguariana, localizada na Av. Tomaz Jasso, entry os Supermercados
Lavap6s e Bon Netto; 4. Do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres,
solicitando ao Executivo Municipal informag6es sobre !impeza e manutengao
dos banheiros da rodovifria e sobre solugao para o problema com os pombos; 5
Da Sra. Tats Camellini Esteves Tats da Aqua, solicitando ao Executivo
Municipal informag6es a respeito da relirada de algumas palmeiras do canteiro
central da Av. Vicenzo Granghelli(motive, altura media, destinagao,
provid6ncias para repor a vegetag5o nos canteiros e puzo); 6. Da Sra. Tats
Camellini Esteves - Tais da Agua, solicitando ao Executivo Municipal
informer se ainda este ano a UPA podera funcionar 24 horan; 7. Do Sr.
Cristiano Jose Cecon, solicitando ao Executive Municipal informal a previsao
de contratagao de novo m6dicos para a Rede Publica de SaOde do Municipio.
Indicag6es: 1. Do Sr. Rodrigo da Silva Blanco - Magrao solicitando ao
Executive Municipala construgao de cobertura na quadra poliesportiva da E.M.
Angelo Bizzo", no bairro Bom Jardim; 2. Do Sr. Alonso Lopes da Silva

Silva solicitando ao Executivo Municipal melhorias no pr6dio da EMEI e na
Creche Pings de Genre, localizada no Bairro de Guedes (construgao de
cobertura no portal e reforma da cobertura do reHeit6rio, troca da areia do
tanque de arena); 3. Do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres, solicitando
ao Executive Municipal, em carfter de urg6ncia, poda de mano e limpeza na
Praia Santo Seraflm; 4. Do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres,
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solicitando ao Executivo Municipal, ejn carfter de urg6ncia, poda de mata
beirando a linha do trem em frente ao Parque dos Lagos. 5. Do Sr. Cristiano
Jose Cecon solicitando ao Executive Municipal desenvolver um pl'oUeto onde a
distribuigao de medicalnentos da cidade n8o sega interrompida ou que ocorra a
malta dos mesmos; 6. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao Executive

Municipal que as atividades esportivas que sdo oferecidas polo Poder P6blico
nio sejam nunca interrompidas; 7. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao
Executive Municipalmedidas no intuito de que o Projeto Escolas das Artes sqa
constante, nio havendo interrupg6es; 8. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando
ao Executivo Municipal friar uma fonda de entregar as costas bgsicas
distribufdas pda Assist6ncia Social para as fainflias que encontraln dificuldades
para busch-las no porto de distribuigao. Mog6es: 1. Do Sr. Jose Muniz de
Congratulag6es e Louvor a toda Equips da Secretaria de Juventude, Esportes e
Lazer pele sucesso do I ' Cajnpeonato de Futsal Feminino; 2. Da Sra. Cfssia
purer Montagner de Congratulag6es e Louvor aos pro6issionais do Centro
Universitgrio de Jaguariana Unifbj e do Posts de Atendimento ao Trabalhador

PAT pda realizagao do events "Emprega 20.1- Feira de Empregos, Estagios e
Oportunidade", ocorrido no dia 7 de margo, no Campus 1, da Universidade; 3.
Do Sr. Angelo Roberto Torres Neguita Torres de pesar pelo passamento do
Sr. Sidinei Camargo, ocorrido no dia 8 de margo, aos 59 anos de idade, nesta
cidade. A seguir, foram ladas as ementas das seguintes correspond6ncias de
Diversos: I. Oficio n ' 003/2020 da Juiza Eleitoral da 333' Zona Eleitoral de
Pedreira, dandy resposta ao Requerimento n ' 012/2020 do Sr. Romilson
Nascimento Silva informag6es da possibilidade de inclus5o da Escola
Municipal Angelo Bizzo, localizada na Estrada JGR 221 Amadeu Bruno
Jaguariana SP, como panto eleitoralpara votagao (com c6pia para o Executivo
Municipal); 2. Comunicado do FLmdo Nacional de SaOde (via
hnp://portalfns.saude.gov.for/), comunicando liberagao de recursos para o
Municipio de Jaguaritina, no m6s de fevereiro de 2020, no valor de R$
632.935,01. 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. Presidente pediu a palavra e
apresentou requerimento verbal, baseado no Art. 243, 1, e $ 3'do Regiments
Intend, solicitando que a votagao das proposituras acontecesse peso processo
simb61ico, onde os que estivessem de acordo permaneceriam sentados, e os
contrgrios se levantariam; em discussio e votagao o requerimento verbal, foi o
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mesmo aprovado pol ' unanimidade de voids; a seguir, o Sr. Presidents colocou
em votagao as proposituras, pele processo simb61ico, conforme preceituava o $
lo do Artigo 243, comtmicando que os Vereadores que fossem favorfveis
pennanecessem sentados, e os que fossem contrfrios Hicassem em p6: 1.
Requerimento da Sra. Inalda Lucio de Barron Santana Inalda Cabeleireira
solicitando ao Executivo Municipal informag6es se exists a possibilidade de
instalar uma barreira de fema na entrada e saida da passarela sobre a linha
ferrea, que lila do Bairro Cruzeiro do Sul ao Bairro Joio Aldo Nassif. em
votagao, foie mesmo aprovado por unanimidade de votes; 2. Requerimento do
Sr. Jose Muniz solicitando ao Executivo Municipal informag6es de at6 a data
de 09/03/2020 nio ter fido atendido o solicitado na Indicagao n ' 078//2018, de
sua autoria, referente a construgao de ponte de 6nibus na Avenida Rinaldi,
defronte ao Bon Netto Supermercados, foio mesmo aprovado por unanimidade
de votes; 3. Requerimento do Sr. Alonso Lopes da Silva Silva solicitando ao
Executive Municipal informag6es sobre a concessio de Alvaro de
funcionalnento a Empresa Point Beer Jaguariana, localizada na A. Tomaz
Jasso, entry os Supermercados Lavap6s e Bon Netto, foio meslno aprovado por
unanimidade de votos; 4. Requerimento do Sr. Angelo Roberto Torres
Neguita Torres, solicitando ao Executivo Municipal informag6es sabre limpeza
e manutengao dos banheiros da rodovifria e sabre solugao para o problema com
os pombos, foia mesmo aprovado por unanimidade de votos; 5. Requerimento
da Sra. Tats Camellini Esteves Tats da Agua, solicitando ao Executive
Municipal infomlagdes a respeito da retirada de algumas palmeiras do canteiro
central da Av. Vicenzo Granghelli(motive, altura media, destinagao,
provid6ncias para repor a vegetagao nos canteiros e puzo), foia mesmo
aprovado por unanimidade de votos; 6. Requerimento da Sra. Tais Camellini
Esteves Tais da Aqua, solicitando ao Executive Mumicipal informar se ainda
este ano a UPA podera funcionar 24 horan, foia mesmo aprovado por
unanimidade de votes; 7. Requerimento do Sr. Cristiano Jose Cecon,
solicitando ao Executivo Municipal informar a previsao de contratagao de novo
m6dicos para a Rede Publica de SaOde do Municipio, foio mesmo aprovado
por unanimidade de votos; 8. Mogao do Sr. Jose Muniz de Congratulag6es e
Louvor a toda Equipe da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer pelo
sucesso do I ' Campeonato de Futsal Feminino, foia mesma aprovada por
unanimidade de votes; 9. Mogao da Sra. Cfssia Murer Montagner de
Congratulag6es e Louvor aos profissionais do Centro Universitfrio de
Jaguaritlna Unifaj e do Pesto de Atendimento ao Trabalhador PAT pda
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realizagao do events "Emprega 20.1- Feira de Empregos, Estagios e
Oportunidade", oconido no dia 7 de margo, no Campus 1, da Universidade, foi
a mesma aprovada por unanimidade de votos; 10. Mogao do Sr. Angelo
Roberto Torres Neguita Torres de pesar pele passamento do Sr. Sidinei
Camargo, ocorrido no dia 8 de margo, aos 59 amos de idade, nesta cidade, foi a
mesma aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidents deixou
livre a palavra aos Senhores Vereadores, que quisessem fazer uso, por seth
minutos e quarenta segundos, seguindo ordem de inscrigao em livid, sem
apal'tes conforme $ 3' do Art. 154 do R.I., versando sobre Tenaas Livres: pda
ordeln, tomariam a palavra os Srs. Rodrigo da Silva Blanco e Romilson
Nascimento Silva, que a passaraib; tomou a palavra a Sra. Tail Camellini
Esteves que cumprimentou a todos, dizendo que ela gostaria de falar que,
naquela semana, ela teve reuniio com a Secretfria de SaQde e a questionou
sobre a UPA, que foi um Plano de Govemo, o Plano de Campanha do Prefeito,
do atual Prefeito, e GIGS Ihes garantiram que a UPA at6 o final daquele semestre
ida abrir vince e quatro horan e que a questionou sobre ipso, porque muitas
pessoas estavam Ihe perguntando: "Tail, este passando o tempo e prometeram a
UPA vinte e quatro horas", e ela Ihe garantiu que at6 o ninaldaquele ano a UPA
ida abrir vince e quatro horan; disse de um requerimento que ela tinha colorado
ali, tamb6m, que estava dando muito o que falar, era sabre as palmeiras da
Avenida Vicenzo Granghelli, da Avenida ali do Botequim, e que ela fez um
requerimento perguntando a Secretaria de Obras as seguintes perguntas:
;Quantas frvores (palmeiras) foratn an'ancadas do canteiro do bairro Nassif? E

qual o motivo? Qual a altura media das pallneiras retiradas? Qual a destinagao
das plantas arrancadas? Quads as providGncias para repor a vegetagao dos
canteiros da avenida do bairro Nassif e o puzo?" Disse que ela tinha pedido o
proleto e des n8o quiseram Ihe dar o prqeto, falarain que ela tinha que it la pra
ver qual era o valor que ida ser destinado para aquele projeto do portal, e que
achava um absurdo isso, porque estavam brando as palmeiras e que ela foi ver,
e que tinham pa]meiras que custavam maid de quinze mi] reais, tinha palmeiras
de quinze metros. vinte Inctros, que custava quinze mil reals; disse que des
estavam brando as palmeiras de la, colocando no portal, e depois des
substituiam as palmeiras menores; falou que, quanto major as palmeiras, mats
caro os custos, e que tinham palmeiras de quarenta, cinquenta mil reals, sup6s,
se tinha vince palmeiras la, dez milreais dada, depots des tiravam e colocavam
vinte palmeiras a trCs mil reals dada, elam duzentos mil reals, eram cento e
quarenta mil e que des estavam brando muito dinheiro em Gina disso; dianne
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de manifestagao na asselnbleia, ela disse que ida falar, mas primeiro ida falar
do seu requerimento, e que era isso que estava dando muito o que falar, Cram
vinte palmeiras, e que ela passou la e contou vinte palmeiras, e voltou a falar
que eram vinte palmeiras a dez mil reais dada uma, e depois replantavam
palmeiras a tr6s mil reais dada umal Disse que a diferenga era muita, era de
cento e quarenta mil reais, e que era isso que ela estava questionando, e ela
esperava que tivesse uma resposta da Secretaria de Cultura, que ela pudesse Ihe
dar o quando antes para ela fomecer ao pessoalque estava Ihe perguntando ipso,
e que era uma vergonha nio poder Ihe passat o proleto disco; a respeito dos
servidores pablicos disse que ela s6 tinha que dizer que o Pre6eito diminuisse os
cargos em comissio (houve ]nanifestag6es na assembleia coin gritos), e repetiu
que ele diminufsse os cargos de comissao, porque elam ]nuitos cargos
comissionados, e isso dodo mundi labia que era a troco de votes (houve,
novanlente, inanifestag6es na assembleia com gritos), e disse que elam noventa
e nave coinissionados que o pessoal estava colocando, e perguntou aos
manifestantes presented na assembleia quanto des estavam pedindo de
aumento, e Ihe responderam que era sese por canto, seth e meio, e que ele tinha
oferecido quatro e oitenta, uln neg6cio assim, perguntou; disse que era inuito
pouco e que todo o ano CIGS estavam ali na Casa na mesma ladainha, todo ano
(houve manifestag6es na assembleia); disse que naqueles quatro antes que ela
estava ali homo Vereadora, naqueles quatro ands des foram, bateram na mesma
tecla, e nada; perguntou se des sabiam o que ela tinha a dizer para des? Que as
eleig6es estavam chegando, nio estava perguntou (houve manifestag6es na
assembleia); era para des darem o troco, darem o troco (houve manifestag6es
na assembleia com gritos), e que era ipso que ela falava para des; agradeceu,
desejando boa noite a todos; a seguir, tomou a palavra o Sr. Alonso Lopes da
Silva que cumprimentou a todos, ao Presidents, aos Colegas da Camara, aos
Servidores, e disse que tinha apresentado um requerimento e agradecia ali a
aprovagao dole, e que era ujn questionamento da aprovagao de um alvaro que
foi feito para a instalagao de ulna distribuidora de bebida ali na Avenida Toinaz
Jasso, era um espago que Hicava entry os dois superinercados, o Lavap6s e
talnb6ln o Bon-Netto e que ali era uma area do ponto de vista do trfnsito quito
complicada, e com a instalagao daquela distribuidora de bebidas, piorou o
transito, la; caminh6es parando, tinha empilhadeira que, is vezes, invadia a rua,
toda uma complicagao, que ele achava que nio deveria ter instalado a questao
da distribuidora de bebidas naquele local; disse que ele estava questionando
ipso, pai'a ver o que ida ser feito do ponte de vista da localizagao da
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distribuidora e tamb6m das providencias que iriam ser feitas em relagao a
questao do transito, e ali, cojno ele ja tinha dito, o trfnsito ali era ca6tico e com
a instalagao daquele com6rcio la, a tend6ncia era piorar e que esperava que a
Prefeitura tomasse provid6ncias no sentido de estar acatando, de estar vendo as
provid6ncias que estariam sendo tomadas em relagao aquele requerimento que
ele tinha apresentado ali; disse que era isso, agradeceu, desejando boa noire; a
seguir, tomou a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Nets que cumprimentou a
todos, Presidente, nobres Colegas, funcionirios da Casa, e todos os piesentes,
especialmente, os funcionfrios pablicos, os agradeceu pda presenga, e que era
pena que era por uma situagao de discussao, ]nas, primeiralnente, ele gostaria
de falar que havia uns quinze dias atrfs ele foi pegs de surpresa, assim cojno a
grande maioria da populagao do Brasil, uma decisis do Congresso eln
implantar o Orgamento Impositivo, ou deja, o Congresso estava puxando para
ele quinze inilh6es, quinze bilh6es de reais para ele destinar cojno bein
entendesse; disse que CIGS trabalharam ali, naquela Camara, ele pele menos
havia vinte e quatro anon que ele vinha trabalhando e des sempre aprenderam
que o orgamento estava na ido do Executive, e ele precisava disso para poder
tragar politicas pablicas; num pals de dimensgo continentalcojno o Brasil, des
n5o podiam deixar quinhentos deputados destinareln pequenos recursos para
tentar acalmar o seu curral eleitoral em detrimento de agnes que Cram obras de
grande porte para fazer com que o Brasil entrasse, alavancasse e crescesse;
disse que vendo ipso, ele Htcou, realmente, abismado de ver as discuss6es e,
principalmente, a pr6pria media azhar normalesse tipo de posse de um recurso
que era do poco para poder os Deputados fazerem aquino que bem
entendessem; disse que ele achou algo inadmissfvel e que ele estava ali
conversando coin os nobres Paras porque des precisavam fazer uma mogao de
repadio a sodas as liderangas que estavam la e os representavam no Congresso,
para que ipso n5o fosse uma prftica habitual, ipso ngo podia acontecer; queen
tinha o destino dos recursos era o Executive e que des viviam num pals
presidencialista do qual ele tinha que destinal ' os recursos pal'a que agnes
viessem beneficiar todo o povo e n5o deterininados deputados fazendo
serventia com o chap6u dos outros e que ipso era um absurdo; disse que era
homo des estarem ali em deus municipio, que dada Vereador ali tivesse um
montante de dinheiro para gastar homo bem entendesse, e que nio podia isso, e
que des viam a media achando isso normal, e que era isso que mais o
entristecia, e, is vezes, a opiniao publica nio estava se atentando a isso, e que
precisavain, realmente, polo menos, da parte doles, fazer alba em virtude de

93



Cfmara Municipal de JaguariOna
Estado de Sio Paulo

mobilizar os deputados que se sensibilizavam com relagao a ipso, de nio
levarem isso adiante, que revertessem esse posicionalnento e quem sabia, at6
destravassem esse orgamento impositivo, enflm, mas estava ali sua opiniao,
para que os nobres Peres pudessem pensar em conjunto com ele para que, na
pr6xima sessao, des proinovesseJal uma mogao de repadio com relagao a ipso;
disse a Tail que neon ida falar com relagao is palineiras, e que em dais mil e
nove teve o ]nesmo problema ali, foi uln descaso, e que isso se tomou assunto
de uma lei municipal, e que tinha o Conselho do Patrim6nio Artlstico, Cultural,
Patrimonial, Eco16gico, enfim, tinha toda autonomia para gerenciar isso, e
quem era responsavel por aquele Conselho no hole, era a Secretfria de Cultura,
e a mesma estava fazendo a obra que era o portal da cidade; disse que tinha
gents dando palmeiras, era s6 it if e retirar, e des estavam fazendo uma
movimentagao ai para deixar o povo indignado, enfim, e tinha uma lei que
cabia, tajnb6m, improbidade por parte de quem estava deixando aquela lei, n5o
culnprir aquela lei; disse que ele gostaria de aproveitar aquela oportunidade que
os funcionfrios estavam ali, pediu ao nobre Presidente, que des tinhaln quinze
minutos de intervalo, at6 para escutf-los dos anseios e clamores doles, e que
des pudesseln ali, tainb6m, tomar algum posicionamento, e que ele ficou
sabendo, por ama, de algumas discuss6es que foram feitas, e que viu um cartaz
dizendo noventa e nove comissionados, mas no hole des estavam com maid de
duzentos e oitenta e cinco, e quase todos preenchidos, e que era uma absurdo,
realmente, e que ele achava que isso tinha que ser revisto, e que des sempre
bateram nessa questao dos comissionados no Municfpio, era muita gents, tinha
que ser revisto ipso, tinha que ter diminuido e mats uma vez, CIGS estavam ai a
um mQs que ele achava que o Poder PQblico podia dar um aulnento ao
funcionalistno, em virtude do ano eleitoral, e ales escutaraln naquele Qltimos
tr6s anos, ali na Casa, que no Oltimo ano syria revisto today as perdas que des
tiveram, e lbais uma vez des escutaram isso, e o que foi inforinado a CIGS que
malemf" ida ser uma recomposigao salarial, haha visto o IGPM, que estava na

ordem de tito por canto, e que estavam falando de um indice que estava no
Estatuto na ordem de quatro e setenta e que, realmente, era triste pensar num
nOmero homo aquele e que o orgamento delis, homo muito bem foi ventilado
ali ao lingo dos ands subiu muito arima da inflagao; o noble Vereador Luiz
Carlos de Campos vinha alertando sobre isso, mas, infelizmente a Despesa do
Municipio subiu ]nuito Dials do que a Receita; disse que os recursos estavam
sends malgeridos, estavam sendo malgastos e quem, realmente, fazia com que
a maquina andasse nio estava sendo contemplado; disse que comentavam
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muito alia respeito do Estatuto que foi criado em dais mil e doze, se ele nio se
enganava, rapidamente, de uma forma equivocada, mal discutida, fazia a des,
funcionfrios que estavam num ano, que promovessem aquela discussgo se ipso,
realmente, era o que des queriam, e deu um exemplo pra des, que ningu6m
ingressava na Prefeitura por concurso pablico, era tudo terceirizado, ningu6m
inais ida contribuir para pagar o salfrio deles la na frente, e que des tinham que
pensar muito bem, e que aqueles descontos doles a tend6ncia era aumentar dada
vez mais e tamb6m a parte que o Municipio tinha que contribuir para a
previd6ncia ida aumentar dada vez mais, e nio era brincadeira; tinha municipio
pagando muito por ipso, e isso ida acontecer ali, se des ndo revertessem isso
logo; disse que falava para des discutirem isso, pois des representavain uma
hamada muito grande do funcionalismo; seriamente faziam ali, promoviam pda
Casa um plebiscito para saber se todd mundo queria flcar com o JaguarPrev ou,
aproveitando que des estavam discutindo a questao da revisio da PI'evid6ncia
no Pals inteiro, e voltavam, novamente, para a questao da Previd6ncia
Nacional; disse que era importante aquela discussio porque la na frente queen
ida ser o mais penalizado com ipso eram des; disse que as discuss6es
previdencifrias em imbito nacional, se dependia do Congresso e Crain
quinhentas cabegas para mudar qualquer coisa la, e se falasse em mudanga no
Estatuto, des precisavam s6 de seth Vereadores; dependendo da situagao, se
tivesse bem alinhado com o Prefeito, mudava tudo, e aumentava o que des
achavam que deveria aumentar para poder cumprir com as contas pabiicas;
pediu a CIGS que analisassem ipso; pediu a Casa, tamb6m, que se proinovesse
ulna discussio ampla; disse que quando foi feith aquele Estatuto, naquele
moinento, foi feita uma votag5o que gerou !nuitas davidas, e que ele achava que
a Casa poderia gerar esse local de discussio, fazed esse calninho coin o
funcionalismo para que des procurasseJn saber o rujno que, principalmente, o
funcionalismo pablico queria, e disse que depois esperava ouvi-los para tecer
rnaiores comentarios; muito agradeceu, desejando boa noire a todos (houve
manifestagao na assembleia com aplausos); a seguir, tomaria a palavra o Sr.
Angelo Roberto Torres, que a passou; tomou a palavra a Sra. Cgssia Murer
Montagner que cumprimentou a todas e a todos, Vereadores, Vereadores da
Mesa, Presidente, funcionfrios e funcionfrias da Casa; disse que queria se
dirigir ao ptibllco que estava na Casa, naquele dia, e tamb6m ao pablico que
estava em casa, porque ela achava que muitos deles, desde que comegou
aquela modemidade de fazer as transmiss6es ao vivo, des avangaram naquele
aspecto. avango na questao da transpar&ncia, e !nesmo que a pessoa ndo

95



Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de S8o Paulo

pudesse vir na Camara, ela podia assistir de casa e des sabiam que tinha uma
audi6ncia boa, porque des tinham o retomo das pessoas pdas coisas que des
falavam, pdas coisas que des propunhaib; disse que, de toda forma, falou que
ela Hicava muito feliz de ver a Casa cheia, e era muito importante que ela
estivesse cheia sempre, porque ai as discuss6es ganhavain corpo, ganhavam
pot6ncia, e ipso era muito importance; quando is funcionirias e funcionfrios que
estavam die tamb6m as que n5o estavam, disse que queria render toda a sua...
e que estava junto com CIGS, sim, e ela esperava que a Prefeitura conseguisse
(houve manifestag6es na assembleia), e ela esperava que a Prefeitura
conseguisse recompor, sim, o salArio e que ela foi Secretfria de Educagao junta
com des la, e acreditava ter feith um bom trabalho e foi na 6poca que ela era
Secretfria que des, pda priineira vez, atingiram... e que ela achava que era a
Dinah que estava com o cartaz falando que Jaguariana.... e disse que aquilo
tamb6m era muito legal, que era a primeira na RMC, e foi la, quando ela era
Secretfria, gragas ao trabalho daquela equips maravilhosa que tinha a
Educagao, que des chegaram naquele patamar e des nio deixaram mats que
ipso saisse, ]nas, aparentelnente, o salfrio nio estava sendo condizente coin o
grande trabalho que des faziam; disse que, sinceramente, ela esperava que a
Prefeitura conseguisse chegar ao patamar de fete e pouco que des estavam
pedindo, sate e tneio, e que ela achava justo; disse que ela nio era mats
funcionfria p(tblica, a sua Qnica fungao era ali, na Camara; houve, na sua
opiniao, um equivoco if no ano passado, quando o Vereador David, se ela nio
se enganava, fez a proposta deles terem d6cimo terceiro e depois CIGS voltaram
atrfs, e que des nio tinham d6cimo Lerceiro (houve mani6estag6es na
assembleia), e que ela achava que tinha fido algu6m ali que propos; diante de
manifestagao no Plenfrio, ela disse que foi exatamente o que ela disse, que
houve ujn equivoco dos Vereadores da Camara, e que ela achava que des
tinham que trabalhar transparentes; houve um equivoco, que des corrigiram, e
disse que os Vereadores ganhavam liquido, pele ments o dela vinha liquido,
quatro mil e duzentos, e pet'guntou se o da Tats era, tamb6m, e que ela nio
estavam neon dizendo se era ]nuito ou pouch, ela s6 estava esclarecendo porque
tinha gents que achava que des ganhavam ments, e tinha dente que achava que
ales ganhavam maid; disse que des recebiam liquido ali, quatro mile duzentos
reais e o Presidents da Cfmara ganhava milreais a mais, ou mellor, seiscentos
reais a ilaais e nio ganhavam d6cimo terceiro; diante de manif'estagao na
assembleia, ela perguntou qual almogo, e ainda dianne de manifestagao na
assembleia, ela disse que des nio tinham, e perguntou aos demais Colegas se
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os Vereadores tinham Vale Refeigao, e pediu que esclarecessem isso, e que era
s6 esse dinheiro, quatro mil e duzentos, sem d6cimo terceiro, e que era
importante que a populagao soubesse, se era s6, ou muito, mas enfiin; dianne de
manifestag6es na assembleia, ela disse que ela estava e se comprometia
participal ' das reunites do lado delis, servidores, e que esperava que a
Prefeitura chegasse naquele patamar; diante de grande manifestagao na
assembleia, o Sr. Presidente pediu uma gentileza da Vereadora terminar a fuse
dela, e coma solicitado polo Vereador Fred, no intervalado dos quinze minutes,
des iriam respeitar o intervalo, e ai, sim, era o momento doles terem aquele
dialogo, coma o Vereador Fred tinha solicitado para ele, e s6 pedia a gentileza
de seguirem a questao do Regimento; a Sra. Cfssia Murer Montagner continuou
dizendo que, de toda forma ela queria reaHirmar, sim, o seu respeito ao
funcionalismo p(tblico e o seu amor, porque ela achava que ningu6m
questionava a Educagao; disse que gostaria ]nuito de convidar a todos na
assembleia, que des tivessem aquela Casa cheia de novo, na quinta-keira, is
dezenove horan, e que ela propos ulna lei... e dianne de manifestagao na
assembleia, ela disse que pena, mas se algu6m pudesse acompanhar, porque ela
propos uma lei municipal de combats a "fake news", porque ela achava que
todd mundo concordava que ales trabalhavam bem ejn ama da verdade, em
ama da mentira n5o era legal, entao, des comegavam um trabalho ali de
colocar aquela lei, que ela propos e toda a Cimara aprovou por unanimidade o
combate a "fake news", e o palestrante, o ArielCahen vida na Casa, na quinta-
feira, e des iriam ter uma palestra que ela achava que ida ser muito interessante
e as pessoas iriam poder participar e convidou a todos, porque aquela
participagao publica era s6 isso, que poderia construir ujn inunicipio melhor e
uma cidade mellor; muito agradeceu (houve manifestag6es na assembleia coin
aplausos); a seguir, toJnou a palavra o Sr. Cristiano Jose Cecon que
cumprimentou a todos (houve manifestag6es na assembleia), dizendo que,
infelizmente, ele, naqueles dias, fez questao de dada dia estar mats presents no
trabalho, des vendo na internet aquelas pessoas, que s6 apareceram buracos,
apareceu mata s6 ha dais anon atras, e que nunca viu, nunca teve buraco em
Jaguariana, nunca teve no comego do ano, s6 agora, faltando um ano da
eleigao, e ele tentava n5o imitar aquelas pessoas, e que ele tentava trabalhar e
quem o conhecia sabia o quanto ele trabalhava; n5o precisava flcar ali
discutindo nada, ]nas sobre, infelizmente, ele imaginava que poucos dali sabiam
o quanto o funcionalismo pablico queria, quanto a Prefeitura queria dar, e que
ele, segunda-keira, fez questao de nio dar aula, uma aula que ele tinha em
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Holambra para participar de uma reuniio onde juntaram alguns Vereadores
para questionar a Secretiria de Finangas e que o Chefe de Gabinete, tamb6m,
sabre o quanto era a divida, a verdadeira arrecadagao de Jaguariana e sempre
cobrando o inelhor para o funcionalismo; disse que nio abdicaram de lutar, e
segunda-keira nio foi uma reuniao, foi uma jungao de Vereadores que foram
cobrar a Secretaria, a Secretfria de Finangas para o melhor para o
funcionalismo p6blico, por6m, muitas pessoas faziam palanque e nem foram
atrfs de saber nada, e que ele estava lendo dada cartaz, estava aprendendo,
talnb6m, mats detalhes para estar passando para a Secretfria e cobrando; a
seguir disse que, no dia seguinte, estaria indo para S5o Paulo, porque nio
adiantava bater o p6 e Cazer video que nio tinha iluminagao no Jaguariana Dots,
e que no dia seguinte ida para S5o Paulo onde entregaria ao Governs Estadual
pedido para iluminagao e tajnb6m comegaram novas aulas no Jaguariana Doin
para as criangas carentes, de Jiu-Jitsu, no Jaguari6na Dais, Jiu-Jitsu
Educational, e que agora Cram dez locais na cidade; disse que uma coisa que
foi muito assustadora, e que naquele dia aconteceu ujna coisa que o deixou
pensativo, foi com ujna pessoa desempregada entregar alguns currlculos, e foi
uma vaga de coletor de lixo, e questionou o Presidente se era coletor de pixo, e
que foi oferecida uma vega de coletor de lira para ele e ele, Cristiano, saiu na
frente, e que a pessoa f alou que era um sonho conseguir aquela vaga para
comprar "Fini" para sous filhos; e que dai imaginava coma que o desemprego,
no hoje, afetava muitas falnilias, deixando familias em necessidades, tinha
muitas familias que nio queriam costa basica, ales queriam trabalho; disse que,
para quei-n o conhecia, ida repetir de novo, ele nunca precisou vir ali, mentor
para ningu6m, fazer palanque, ele tamb6m dava aula havia vinte anon e labia
toda a luta; sua parte estava fazendo, estavam cobrando a Secretfria de
Finangas e todo o Executivo; muito agradeceu a todos, desejando boa noire
(houve mani6estag6es na assembleia com aplausos); a seguir, tomou a palavra o
Sr. David Hilfrio Nets que cumprimentou a todos e disse que ele ia falar mais
ulna vez que era chover no molhado, porque era desde o primeiro ano ouvindo
propostas e propostas, promessas de aumento e o que era bain, o real, nada;
disse que o que mats o indignou naquele dia, foratn as propostas absurdas, era
pegar o doze por trinta e sein e dividir, ia conversar o doze por trinta e leis, ia o
motorista, ia o fulano, o servidor era uln s6, e des estavam falando que a
Prefeitura tinha maid de dais anil servidores pablicos, des estavam tentando
separar por classe por que tinha A ou B, mas tinhaEn de entender que o servidor
era um s6, e por que nio? Qual era o modo de chamar todos e conversar com

98



Cfmara Municipal de Jaguari6na
Estado de S5o Paulo⑤

todos, fazed reunites, convidando. especiflcamenLe, para estar na quinta keira de
manhi para ganhar no veto, pediu desculpas e disse que aquilo era desrespeito e
que ele nio via fundamento nenhum o fomlato que estava sends aquela
negociagao salarial; cIGs estavam discutindo, naquela Casa, e a professora
estava acompanhando ha um bom tempo, desde a primeira discussio malarial e
Cram promessas e mais prolnessas do ano seguinte, e nada era feito, nada era
mudado e aquela Casa s6 tinha o poder de votar sim ou nio e conseguir
represents-los na brita com o Executivo, porque ele falava para todos que
enquanto n5o cortassem na came, diminufssem cargos em comiss5o e
acabasseln cobb a corrupgao que tinha naquela cidade, ngo ida conseguir ter
dignidade nunca, e homo o nobre Colega falou que a terceirizagao s6 estava
aumentando e com a terceirizagao aumentando corria uln s6rio risco com todo o
servidor pablico concursado; dai aquele mesmo Prefeito fez a meslna coisa la
em dots mil e doze (naquele memento houve manifestagao com conversas
paralelas na assemb16ia) e ele continuou dizendo que, naquele memento, ele
comegava a usar o m6todo desconto de onze para catorze, um por cents de
aumento, era aquino que des estavam tends, um e meir por canto, era uma
vergonha(naquele memento houve mania'estagao com conversas paralelas na
assemb16ia) e ele continuou dizendo que aquilo era vergonhoso para uma
cidade homo JaguariQna que tinha uma Receita de quatrocentos e setenta
milh6es de reais e que gastava quatrocentos mil reais de aluguel de mfquinas
na Secretaria de Obras e que la gastava vince milh6es h6 quatro ands atrfs e,
atualmente, gastava quarenta e a cidade continuava coma estava; dai des eram
utilizados para sorrir na toto, porque a cidade cresceu (naquele molnento houve
manifestagao com conversas paralelas na assemb16ia) e ele continuou dizendo
que abragariam todos e sairiam na toto, era benito, era bonito fair na napa do
jamal, era bonito stir no "outdoor" da cidade e o reconhecimento doles Hicava
onde? Em lugar nenhum. Disse que ele achava que quando existia a
transpar6ncia, era para abrir as contas pablicas porque if estava o valor do
quando dava para aumentar para des, mas aquilo nio acontecia, entao, ele
achava que aquela Casa tinha de se posicionar, at6 de segurar aquela votagao,
porque um virgula um por canto, estava sends basicamente aquino o aumento
delis (naquele memento houve manifestagao coin conversas paralelas na
asselnb16ia) e ele continuou dizendo que aquilo nio dava para votar, sem contar
que no ano corrente era treze por cents que ida aumentar para o JaguarPrev, e
quanto iriam saber nos pr6ximos anon? Dai ele pegava a categoria X para dar o
quoruJn de votagao e as pessoas tinham de engolir tudo aquino, Hlcava la o
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repadio dole daquela situag5o e ele f alava que, enquanto tivesse regalias de
comissionado, porque era feito "fake news", mas des precisavam administrar
muitos comissionados que Hcavam o dia inteiro cometendo "fake news:
(naquele momento house manifestagao com aplausos na asseinb16ia) e ele
continuou dizendo que era das oito da lnanh8 is cinco da tardy; ele falava que
quando des estavaln na chuva era para se molhar, ele ngo tinha pl-oblema
nenhum coin critical, sabia levar ]buito bem e critica construtiva seinpre el'a
bom, com certeza; disse para pegarem os comissionados que precisavam
manter deus carguinhos e passavam o dia na intemet e que tinham muitos
trabalhadores e t6cnicos e que tinham de ressaltar, mas tinha uma meia dOzia
que precisava garantir porque sabiam que nio tinha qualificagao t6cnica, e
quando n5o tinha qualificagao t6cnica era colorado em um cargo que nio tinha
compet&ncia para estar, tinha de puxar muito o saco do Prefeito sengo nio
chegava a lugar nenhum (naquele memento houve manifestagao com aplausos
na assemb16ia) e ele continuou dizendo que des sabiam quem eram e ele falava
para todos que enquanto aquilo ndo acabasse, ngo fosse cortado, realmente, na
carne, porque foi tio lindo no dia da posse, Cram catorze Secretarias e foi dito
que seriam noineados apenas nave, e foi noineado apenas novo, e em sets
moses estavam os catorze nomeados, inclusive, antes que falassem, ele e o
nobre Colega Boz6 foram chamados, dizendo que era importance a criagao de
uma nova secretaria e CIGS sentaram e acordaram que, para a criagao da nova
Secretaria, tinham de ser t'eduzidos dais cargos de diretores, daf des viram que
foi feita a Secretaria, foi aprovado por aquela Casa e nio foi cortado cargo
algum; resumindo, nio tinha paiavra e se nio tinha palavra com aquela Casa,
ida ter muito ]nenos com o servidor pablico; entao, ficava la a indignagao dole
com aquele faso, um vfrgula otto era inadmiss£vele des estavatn falando de
dois mil servidores e nio de classes separadas, entao, ficava la aquele recado;
porque enquanto continuassem (naquele momento houve ]nanifestag5o com
aplausos na assemb16ia) e ele continuou dizendo que iriam beneficiar ciclano
porque levava vote ou beneficiar beltrano, a clause do servidor pablico nunca
ida ser respeitada,entao, des precisavam ter respeito e, com certeza, dar mats
dignidade aquela classy que tanto f azia para a cidade; ele falava que o
comissionado estava la para servir o servidor pablico, porque em quatro ands
ele estaria fora, os outros que continuariam, faziam e atendiam a populagao,
entao, era aquino que des precisavam entender todos os dias, porque servir para
chegar no IDEB em primeiro lugar e desrespeitar o trabalho deles, aquilo ele
n5o admitia; agradeceu a todos (naquele momento houve manifestagao com
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aplausos na assemb16ia); a seguir, fez uso da palavra a senhora Inalda Lucio de
Barros Santana que, depois de cumprimentar a todos, disse que ela queria
apresentar la um requerimento que ela fez sobre a passarela que ligava o
Jaguariana Um e Doin, e onde foia passarela ela estava informando que tinha a
possibilidade de instalar uma barreira de ferro para que n5o $1casse transitando
moto e as matos la, os adolescentes, o pessoal de moto; la era passagem para o
pedestre, atravessando para o Nassif; entao, des iam com a moto e aceleravam
as tnotos, e aqueles senhorzinhos, senhorinhas, tinham meds, era 16gico, entao,
ela estava pedindo para a Secretaria para que instalasse uma barreira de ferro
para que as inotos n8o passassein pda passarela e, tajnb6in, sobre o funcionfrio
p6blico, disse que tinha que falar para des que ela estava coin des e ela os
apoiava (naquele momento houve manifestagao com conversas paralelas na
assemb16ia) e ela continuou dizendo que des mereciam, e ela s6 tinha para falar
coin des que des merecialn, porque des estavam lutando polo direito doles; a
seguir, maria uso da palavra o Sr. Jose Muniz que a passou; fez uso da palavra o
Sr. Luiz Carlos de Campos que, depois dos cumprimentos aos presented, disse
que o Fred bem disse nas palavras dole e des tinham acotnpanhado a
quantidade de cargos na Prefeitura e o quadro que foi ]-nostrado, era o cartaz de
cargos ocupados e ele acreditava que nio eram pessoas concursadas; ele at6
falou para o Fred que deveria ser aquilo, aqueles noventa e nave e que ele
achava que tinha de reduzir de cato aqueles cargos; disse que tinha um projeto
de lei tramitando na Casa referente ao SAE e que tamb6in estava criando alguns
cargos em comissao, inclusive, em relagao aquilo, des tinham uma emenda
pronta tamb6m, para dada nomeagao que acontecesse no SAE, fosse excluido
tamb6m um cargo na Prefeitura, porque, geralmente, era pessoa que ja
trabalhava na Prefeitura, que ida ser designado para o SAE, entao, nada mats
juste do que excluir aqueles cargos em comissao; disse que des tinham falado
que sabiam que tinham os pr6 candidatos na Casa, era o Fred que se manifestou
coma candidato a Prefeito, o David, ele achava importante o Municipio estar
pensando em uma nova estrutura; crain quinze Sect'fatal'ias, dada Secretfrio era
onze anil reais, maid o INSS, entao, ele acreditava que ja deveriam estar
pensando a16m dos cargos em comissao, a redugao da Secretaria tamb6m e,
consequentemente, a redugao do cargo de Secretfrio e dada cargo onze mil, e
coma foi dito, a Previd6ncia foi criada em dois lni] e doze e, naquela 6poca,
serra vantagem para o Poder Pablico, para o Gestor, porque a parte patronal era
bem aqu6in em relagao ao INSS e, atualmente, se pegassem, tinha um Decreto
que foi publicado em dois mil e vinte, o JaguarPrev, a parte patronal estava em
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vinte e seis e indio por cento, .if estava arima do INSS, entao, coma o Fred
falou, se nio houvesse contratag6es, ida chegar um memento em que o
Municipio ida ter de repor aquela diferenga e que des estavam vendo la que
tinha maid aquela alteragao para catorze por cents; falou que ele trabalhava na
Cfmara de Holambra e o projeto tamb6jn estava na Cfmara para aumentar,
inclusive o pessoal que era aposentado tamb6m contribuf a, o que excedesse ao
toto do INSS ida estar contribuindo com a diferenga, entao, ele achava
importante o movimento dos professores, queen acompanhava as sess6es
daquela Casa; o FOlvio estava la, e o que CIGS estavain dizendo, naquela noite,
ales estavaln falando com frequancia; em relagao a doin mil e dezoito, colno o
David disse, a Receita cresceu onze por cents, a Despesa dezenove, entio
estava precisando ver onde estava indo aquele dinheiro e o David ja falou
alguina coisa la do Setor de Obras; em relagao is inaquinas alugadas, des ja
ouviram falar que pessoal de dentro da Prefeitura, servidor concursado, tinha
um monte de tnaquinas paradas que, is vezes, poderiam ser arrumadas, is
vezes, com Gusto pequeno, para estarem sendo colocadas em atividades, dai nio
faziam aquilo e iam alugando novos equipaJnentos que levavam a um Gusto
mais elevado, ida agregando custom a Prefeitura; lembrou que ele achava que
foi no ano passado que nio estava fazendo a ligagao de agua porque a retro
escavadeira da Prefeitura estava sem pneu e sem pneu era uma coisa que des
nio poderiam adinitir, entao, ele esperava que a Prefeitura repensassem nos
servidores e pudessein dar uma valorizagao a contents; agradeceu a todos e
disse que estavam juntos; em seguida, fez uso da palavra o Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo que cumprimentou a todos e disse que ele gostaria de iniciar
o pronunciamento deli, primeiro, parabenizando o Vereador Jose Muniz pda
Mogao do Futsal, da final que aconteceu no domingo e parabenizar a Secretaria
de Esportes por aquele brilhante trabalho; segundo, com relagao ao um
problema que estava afetando o mundi todo e tamb6m foi objeto de um
requerimento deli que ele tomou posse deli, naquele inomento, falando sabre o
CORONA VIRUS, a COVID 19 e o que o Municipio ida fazer para colnbater e
para poder enfrentar a COVID; falou que o documents que havia chegado era
um pouco extenso, ele ida avaliar com mais crit6rio, porque ele gostaria de
comentar, mas o que ele viu naquele dia, durante todd o dia, foi uma
manifestagao do Minist6rio da SaOde alertando que, naquele moments, onde
ujna doenga tio grave, tio syria que estava pegando no mundi todd, algumas
pessoas ainda promovendo "fake news" naquele sentido e aquilo era muito
s6rio; havia um canal do Minist6rio da SaOde que por "WhatsApp" poderiam
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ter as infos'mag6es maid precisas e mais s6rias sabre aquele assunto, e que, na
Regiao Metropolitana, a infonnagao que tinham por via imprensa, um faso
ainda nio confirmado de suspeita, na cidade de Amparo, era ulna doenga que se
alastrava com uma velocidade muito grande, dat a preocupagao de todos e que
aquino afetava a todos; e assim homo ele, todos que trabalhavam em escolas, era
um ponto delicado quando enh'entavam um tipo de epidemia, uln tipo de
problema, entao, tinham de ter toda a atengao possivel e ele tinha a certeza de
que a Secretaria estava preparando todd um trabalho para poder estar agindo
coin velocidade; falou que outs'o e o principal assunto daquela noite era a
questao do dissidio dos servidores, e que tiveram a oportunidade de participar
das tr6s asselnb16ias que f pram feitas na Cfmara Municipal para a pauta de
reivindicag6es e ele se lelnbrava, na assemb16ia, e ele se lembrava que em uma
sexta keira que foia assemb16ia, onde envolvia a Secretaria de Educagao, foi o
dia que mais teve servidores presentes e a discussgo avangou de inaneira
democratica, de uma inaneira bastante organizada e pautada, principalmente, no
que eram as reivindicag6es da categoria; ele se lembrava, ainda, que foi eleito
dentre os pares, dois representantes e estavam naquela Casa, naquela noire; o
Falvio, que foieleito e a Mariana que, talnb6m, foi eleita na oportunidade para
poder participar das negociag6es e, ap6s aquelas tr6s assemb16ias, foram feitas
algumas retmi6es com as comiss6es e o Poder Executivo, apresentando as
propostas que foram decididas em assemb16ia, e o Govemo apresentou uina
contra proposta que foi apreciada polos servidores na sexta keira passada, a qual
teve a rqeigao pele vote democrftico e direto, dizendo que aquela proposta n5o
era vflida e que estaria sendo f'eito na pr6xima quinta keira, is fete da manha,
uln movimento de greve, conforme detemiinava a legislagao e, na segunda
keira, houve o protocolo pelo Sindicato junto ao Govemo, infomlando daquela
decisao, tiveram acesso, o Sindicato teve bastante consideragao em estar
enviando para des tamb6m uma c6pia do que foi protocolado junto ao Poder
Executive e, daquela forma, no dia anterior tiveram a oportunidade, alguns
Vereadores, de terem uma discussio com o Govel'no, para discutir a proposta; a
Secretfria de Finangas os atendeu, apresentou natneros, apresentou diversas
infonnag6es relativas ao que o Poder Executive estava oferecendo e o que o
Poder Executivo estava negociando com aquela categoria; sabiam que depois
de feito a Assemb16ia e aprovada, a legitimidade era a pr6xima que ida
acontecer na quinta keira, que era a paralisagao em virtude do voto que foi feito
na anterior e onde entrava a Cimara Municipal naquele processo? Disse que o
proleto quando ia para a Cimara e 16 foi muito bem expllcado por um dos
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Vereadores que ele nio se lembrava quem disse, que quando chegava o projeto
des tinham de aprecia-lo, sim ou nao, e que ele nio se lembrava muito bem
quem disse, mas que foio David, era exatamente aquela situagaa, o memento
da negociagao era aquele, era o moments de estar presente na assemb16ia, de
estar presence com o Executivo, porque depois que o projeto era formatado e
era protocolado naquela Casa, a Cfmara Municipal s6 tinha duas opg6es, ou
aprovava ou rejeitava, porque qualquer emenda no prqeto era inconstitucional,
ndo tinha validade, porque o Poder Legislative n5o poderia alterar e dar
obrigag6es, au]nentar despesas do Poder Executive, entao, era ]nuito importante
que fosse muito claro aquilo; atendendo a um pedido do Vereador Fred, que ele
achava muito prudente, des tinham aquilo regimentalmente e ele at6 f alava
aquilo para o professor Falvio, que des nio podiam passar do Regiments, des
tinhaln ujn intervals de quinze minutos entre o Expediente e a Ordeln do Dia e
atendendo a um pedido do Vereador ele ida respeitar os quinze minutes e era o
moments doles podereln se expressar, poderem falar, para que todos pudesseln
ouvir o lada dos servidores que estavaln presentes, e ele s6 gostaria de deixar
clara que Cram s6 quinze minutes mesmo, era regimental e ele n5o poderia
passat mais do que aquilo mas, des estariam if prontos para ouvi-los; e que
sabiam que, na quinta keira, era importance a participagao de todos papa que
houvesse maid uma assemblCia, que houvesse uma proposta, ou que houvesse
uma contra proposta e a Qnica preocupagao que tinha e que ele achava muito
recorrente, era que estavatb ein um ano eleitorale tinha a Lei de
Responsabilidade Fiscal e ela era um dos limitadores, entao, aquelas discuss6es
deveriam Hnalizar at6 o m6s de margo e ap6s aquele periodo existiajn outros
limitadores que a lei ida colocar, entao, ele achava que tinham de ser c61eres,
objetivos e diretos, para que aquilo acontecesse no m6s de margo e pudesse
produzir os efeitos necessfrios para todos os servidores pablicos da Prefeitura
de Jaguariana; agradeceu a todos. Terminado o Expedience, o Sr. Presidente
suspendeu a sessio por 15 (quinze) minutos, conforine determinava o Art. 149,
Pal-6grafo Unico, do Regiments Interns, e comunicou que, naquele espago,
abriria a palavra aos servidores pablicos presentes na Casa para manifestagao,
confortne solicitado pelo Vereador Alfredo Chiavegato Nero. Terminado o
puzo concedido, o Sr. Presidents reabriu a Sess5o determinando a feitura da
chamada, olde 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 Hilfrio Neto, Inalda Lucio de
Barros Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco,
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Romilson Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de
Camargo. Constatado nQmero regimental, o Sr. Presidente deu initio a Ordem
do Dia: Em Onica Discuss8o foram apreciados: 1. Processo CM n ' 006/2020,
do Executive Municipal, Veto Total oposto ao Projeto de Lei n ' 102/2019, do
Sr. Romilson Nascimento Silva que disp6e sabre a emiss8o de Declarag:io
Nega(iva de Atendimento nos servigos pablicos prestados polo Municipio de
Jaguariana, e df outras provid6ncias (Quorum de deliberagao: maioria absoluta:
Art .50, $ 1', Xlll do R.I. para rqeigao do veto). Primeiramente, foi feita a
Leitura do Parecer da Comissio de Constituigao, Justiga e Redagao, favorAvel
ao veto. Pda ordem, o Sr. Presidente, Walter Luis Tozzi de Camargo
apresentou requerimento verbal para que as proposituras da Ordem do Dia
fossem votadas polo sistema eletr6nico e anotadas no livro homo era praxe
acontecer, inclusive a votagao secreta para concessdo de Medalha, syria feita
polo painel eletr6nico; em discussio e votagao o requerimento, foio mesmo
aprovado por unaninlidade de votos. Em Discussio e Votagao o Veto Total
oposto ao Projeto de Lei n ' 102/2019, do Sr. Romilson Nascimento Silva que
disp6e sabre a elnissio de Declaragao Negativa de Atendimento nos servigos
pablicos prestados pele Municipio de Jaguari6na, e d6 outras provid6ncias, foi
o mesmo acatado por unanimidade de votos; 2. Projeto de Decreto Legislativo
n' 002/2020 da Sra. Cfssia Murer Montagner, que disp6e sobre a concess5o da
:Medalha Vereadora Adna Hossri Faria" a Senhora Leontina Baldassin de

Godoy (Quorum de deliberag5o: maioria qualificada: Art. 50, $ 2', IV do R.I.).
Primeiramente, foi feita a leitura do Parecer Conjunto das Comiss6es
Pennanentes de Constituigao, Justiga e Redagao e de Orgamento, Finangas e
Contabilidade, e de Saade, Educagao, Cultura, Assist&ncia Social, Lazer e
Turisino. O Sr. Presidente suspendeu a sessfo para alguns esclarecimentos
reference os projetos; decorrido o puzo necessario, o Sr. Presidents reabriu a
sess5o e colocou em discussgo o Projeto de Decreto Legislative n ' 002/2020 da
Sra. Cfssia Murer Montagner, que disp6e sobre a concessgo da "Medalha
Vereadora Adna Hossri Faria" a Senhora Leontina Baldassin de Godly. Ein
Discussio e em Votag5o Secreta, primeiramente, foi feita a chamada para
verinlcagao de "quorum", onde foi anotada a presenga dos seguintes Srs.
Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Nero, Angelo Roberto
Torres, Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hilgrio Nero,
Inalda Lucio de Barris Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo
da Silva Blanco. Romilson Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e Uralter
Luis Tozzi de Camargo; a seguir, o Sr. Presidents determinou a votagao
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eletr6nica do referido projeto; feita a votagao, foi constatado no painel treze
votos favorfveis sends que o Sr. Presidente proclamou o resultado: treze votes
f avorfveis. O Sr. Presidents tele direito a veto em conformidade com o Art. 23,
ll, "i", "3" do Regimento Intemo, combinado com Art. 3 1, Paragrafo Unico, ll
da Lei Organica do Municipio. Assam sends o Projeto de Decreto Legislative n '
002/2020 da Sra. Cfssia Murer Montagner, que disp6e sobre a concessio da
Medalha Vereadora Adna Hossri Faria" a Senhora Leontina Baldassin de

Godoy, foi aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidents
apresentou requerimento verbal solicitando que fosse dispensada a leitura dos
pareceres dos demais projetos de decretos legislativos por se tratarein de
mat6rias anflogas, e tamb6m, que ngo se fizesse a verificagao do quorum, uma
vez ja ter sido feita na votagao do Projeto de Decreto Legislative n ' 002/2020;
em discussio e votagao, f oio mesjno aprovado por unanimidade de votes; a
seguir, continuou-se a apreciagio em Qnica discussgo dos pl'ojetos de decretos
legislativos abaixo, com pareceres favorgveis das Comiss6es Permanentes de
Constituigao, Justiga e Redagao e de Orgamento, Finangas e Contabilidade, e de
Saade, Educagao, Cultura, Assist6ncia Social, Lazer e Turislno. Foi
considerada, tamb6m, a verificagao de presenga dos Srs. Vereadores fdita na
discussio do Projeto de Decreto Legislative n ' 002/2020 da Sra. Cfssia Murer
Montagner, que disp6e sobre a concessio da "Medalha Vereadora Adia Hossri
Faria" a Senhora Leontina Baldassin de Godoy, onde foi anotada a presenga
dos seguintes senhores Vereadores: Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato
Nato, Angelo Roberto Torres, Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon,
David llilfrio Nato. Inalda Lucio de Barron Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos
de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Rolnilson Nascimento Silva, Tats
Cainellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo. Em Unica Discussio fbrain
apreciados, acompanhando o nOmero de pauta: 3. Projeto dc Decreto
Legislative n ' 003/2020 do Sr. Alonso Lopes da Silva - Silva, que disp6e sabre
a concessio da "Medalha Vereadora Adna Hossri Faria" a Senhora Camila
Andresa Moura de Oliveira Guerreiro (Quorum de deliberagao: maioria
qualificada: Art. 50, $ 2', IV do R.I.). Em discussio e, a seguir, o Sr.
Presidente deter'minou a votagao eletr6nica do refbrido projeto; feita a votagao,
foi constatado no pained treze votos favoraveis, sendo que o Sr. Presidente
proclamou, ent5o, o resultado: treze votos favorfveis. O Sr. Presidents teve
direito a vote em conformidade com o Art. 23, 11, "i", "3" do Regiments
Interns, combinado com Art. 31, Paragrafo Unico, ll da Lei Organica do
Municipio. Assam sends o Projeto de Decreto Legislative n ' 003/2020 do Sr.
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Alonso Lopes da Silva - Silva, que disp6e sobre a concessio da "Medalha
Vereadora Adna Hossri Faria" a Senhora Calnila Andresa Moura de Oliveira

Guerreiro, fbi aprovado por tmanimidade de votes. 4. Projeto de Decreto
Legislativo n ' 004/2020 do Sr. Romilson Nascimento Silva, que disp6e sobre a
concessio da "Medalha Vereadora Adna Hossri Faria" a Senhora Lucia Helena
de Cfssia Rondeli de Oliveira (Quorum de deliberagao: maioria qualificada
Art. 50, $ 2', IV do R.I.). Em discussio e, a seguir, o Sr. Presidente
determinou a votagao eletr6nica do referido projeto; feita a votagao, foi
constatado no painel doze votes favoraveis, sendo um contrgrio. O Sr.
Presidente proclamou o resultado: doze votes favorfveis e um contrfrio. O Sr.
Presidents teve direito a vote em conformidade com o Art. 23, 11, "i", "3" do
Regimento Intemo, combinado com Art. 31, Paragrafo Unico, ll da Lei
Organica do Municipio. Assam sendo o Projeto de Decreto Legislativo n '
004/2020 do Sr. Romilson Nascimento Silva, que disp6e sabre a concessio da
Medalha Vereadora Adna Hossri Faria" fl Senhora Lucia Helena de Cfssia

Rondeli de Oliveira, foi aprovado por doze votes favoraveis, sendo um
contririo. 5. Projeto de Decreto Legislativo n ' 005/2020 do Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo, que disp6e sobre a concess5o da "Medalha Vereadora Adna
Hossri Faria" a Senhora Helga Mango de Almeida Cozoli(Quorum de
deliberagao: maioria qualificada: Art. 50, $ 2', IV do R.I.). Em discussgo e, a
seguir, o Sr. Presidents determinou a votagao eletr6nica do re6erido projeto;
feita a votagao, foi constatado no paineltreze votes favorfveis. O Sr. Presidents
proclamou o resultado: treze votos favorfveis. O Sr. Presidents teve direito a
veto em conformidade com o Art. 23, 11, "i", "3" do Regiments Intend,
combinado com Art. 31, Paragrafo Unico, ll da Lei Organica do Municipio.
Assim sendo o Prdeto de Decreto Legislativo n ' 005/2020 do Sr. Walter Luis
Tozzi de Camargo, que disp6e sobre a concessio da "Medalha Vereadora Adna
Hossri Faria" a Senhora Helga Mango de Almeida Cozoli foi aprovado por
unanimidade de votos. 6. Projeto de Decreto Legislative n ' 006/2020 do Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo, que disp6e sobre a concessio da "Medalha
Vereadora Adna Hossri Faria" a Senhora Elaine Cristina Di Blasio Vigatto
(Quorum de delibel'agate: maioria qualificada: Art. 50, $ 2', IV do R.I.). Em
discussio e, a seguir, o Sr. Presidente detenninou a votagao eletr6nica do
referido pl'ojeto; feita a votagao, foi constatado no painel treze votes favorfveis
O Sr. Presidents proclamou o resultado: treze votes f avorAveis. O Sr. Presidente
teve direito a veto em conformidade coin o Art. 23, 11, "i", "3" do Regiments
Intemo, combinado com Art. 31, Paragrafo Unico, ll da Lei Organica do

07



Cfmara Municipal de J39u41ljQna
Estado de Sio Paulo

Municipio. Assam sendo o Projeto de Decreto Legislativo n ' 006/2020 do Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo, que disp6e sobre a concessio da "Medalha
Vereadora Adna Hossri Faria" a Senhora Elaine Cristina Di Blasio Vigatto foi
aprovado por unanimidade de votes. A seguir, em Primeira Discuss5o foi
apreciado o Projeto de Lei n ' 010/2020, do Executivo Municipal, que altera a
Lei Municipal n ' 2.586/2019, que disp6e sabre denominagao de via publica
homo Avenida Vereador Wilson Moreira de Santana (Quorum de deliberagao:
maioria dimples: Art .49, "a" $ 1', do R.I.). Primeiramente foi kia a leitura do
Parecer da Comissio de Constituigao, Justiga e Redagao, de Orgamento,
Finangas e Contabilidade e de Meio Ambiente, Uso, Ocupagao e Parlamento do
Solo. Em Discussio e Votagao o Projeto foio mesmo aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidents deu initio a
Explicagao Pessoal dos Senhores Vereadoi'es, que se manifestarialn sobre
atitudes pessoais assumidas durante a Sessio ou no exercicio do mandate (Art
168, R.I.): Pda ordem, tomou a palavra o Sr. David Hilirio Nato que

cumprimentou a todos maid uma vez, dizendo que queria parabenizar porque,
naquele dia, teve um ato que merecia honraria, o "nosso" Sub Comandante
estava trafegando pda Cidade, estava a paisana e, visualizando do posto, viu
que uma pessoa havia batido o carro e logo saiu correndo, dai falou, por que
saiu correndo? Ele pegou o cairo dole, desarmado, e foi atrfs do cara, foi em
vias de Cato no bravo, conseguiu mobilizar o cara que tinha acabado de roubar
um carre, prendeu em flagrante, segurou o cara sozinho, sem viatura, at6 chegar
a Policia e conseguir confer; e quando o Vereador viu o Sub Comandante na
Delegacia at6 se arrepiou porque ele disse que precisava sempre dar o exemplo;
e o Sr. David disse que era de profissionais homo aquele que precisavam todos
os dias e que foia Sub Comandante Norder e que s6 tinha que agradecer o que
ele f azia pda Seguranga Publica de Jaguariana e o que fazia pda Cidade e, em
noms dole, parabenizou a toda Corporagao, erajn pessoas de bem que lutavam
pda sociedade; entao, quando falava que o policial era policial vinte e quatro
horas por dia, elam por atos homo aquele que engrandecia lnais aquela
Corporagao, entao, parabenizou o Comandante; desejou boa noite a todos; a
seguir, tolnou a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Neto que cumprimentou a
todos, dizendo que gostaria de, no uso da Explicagao Pessoal, primeiramente,
agradeceu o Presidents Waltinho por ter cedido o espago na segunda-keira, dia
dezesseis, is dezenove horan, terra o Encontro Regional do PSDB, da qual maria

parte da reuniio tamb6m e, naquele momento, ida ingressar no Partido, ele ida
para o PSDB e la aproveitando que seria, talvez, a Qltima sessio at6 o dia
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dezesseis, queria agradecer os colegas de bancada do PTB, do qual foram
eleitos juntos, dizendo que estava indo para o PSDB com o intuito de participar
do processo eleitoral democrftico que achava que era um processo digno e
coi'l'eto, e des respeitavam, e estender, realmente, dodo o carinho dole ao
PaHido que o abragou tito ands atrfs; era uma opgao para ser maid um nolte na
disputa eleitoral, com todd o respeito is pessoas que estavam concorrendo ao
pleito de dais mil e vinte; fazia ano convite aos Vereadores, a populagao e ao
pablico presente que se quisesse f azer presence na reuniao, que syria no dia
dezesseis, segunda-keira, is dezenove horan, a qual cominaria com a assinatura
deli de filiar-se e, consequentemente, desfiliar-se do Partido; ele esperava que
ao longo daquele periodo pudesse ter estreitado maid lagos e que a dimples
mudanga de Partido nio ida fazed com que deixasse de pensar da forma que
pensava, compactuando ]nuito com os Colegas deli de bancada, que sempre
estiveram conversando juntos com os Vereadores que, ao lingo dos quatro
ands, aprenderam da sua conduta de ver a polftica mas, ele estava indo para um
processo e gostaria muito que os nobres Paras entendessem e, principalmente,
os Paras de bancada da qual, realmente, tinha a maier estima e aprego; era um
decisio importante e homo foi bem dino, eram pr6 candidatos e des tinham que,
realmente, rover o Municlpio e aquele era o seu prop6sito e que foi muito
ventilada a questao do funcionalismo pablico e ele nio era de meias verdades,
era de falar s6 aquilo que pensava; achava que tinha que reduzir drasticamente
o nQinero de comissionados e aquilo ida f azer, polo menos oitenta por canto ja
estava no pensamento delis ejn reduzir o nQmero de comissionados; ia reduzir
para dez Secretarial, ia acabar ja com a questao dos terceirizados,
principalmente, com a questao do CONSAB que seria revisto, da parte dele,
porque ja estava falando aquilo para que todos que trabalhavam la refletissem,
pensassem bem, esse seria o seu pensamento e que precisavam rever tudo
aquino; o transporte pQblico syria revisto no concerto deli, e muito, e que
precisavaln fazer, reallnente, um transports pablico digno na Cidade e, sem
sombl'a de dOvida a valorizagao do funcionfrio pablico que era inevitfvel,
frazer as contas para o devido patamar, no hole, estavam com uma arrecadagao
diana para poder realizar, realmente, com Recursos pr6prios para aquino que o
Municipio pleiteava; tinha o indice de ICMS, se nio estivesse enganado, era o
mesmo de dois mile tito e que ja chegaram naquele indict, faltava pouca coisa,
mas ja diva um norte para o Municipio; entao, sabia que eram decis6es que
precisavam tamar na vida mas, homo disse anterioimente, CIGS lutarain, ele
tinha cinquenta e dais ands de idade, vinte e quatro anos s6 de Vereador, quash
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metade da vida discutindo o destino da Cidade; votaram inQmeros proUetos la e
tinha certeza que fizeram coin que a Cidade tivesse chegado onde ela chegou e
que tiveram uma participagao e ele sempi'e foi ulna pessoa de equipe, de estar
por traz apoiando as decis6es que foram importantes para o Municipio e, no
hoje, surgiu o memento, muitos falaram: "Poxa Fred. agora, depois de ]nuito
tempo?l" Mas ele tinha ulna pessoa que sempre foio seu mentor politico que
era seu pai e, se alguns n5o sabiam, ele nio poderia nunca suceder o pai em
virtude da legislag5o que existia, uma legislagao federal que proibia um Hlho,
um parente ou consanguineo de suceder, ele s6 podia ser Vel'eador; disse que o
Vereador Boz6 tinha acabado de passar o indict e que era de zero cinquenta e
move, era aquilo, perguntou ao Vereador Boz6, e disse que, antigamente, era de
zero meia tito e que era meio por canto da arrecadagao do Estado dai para
tnais, era ]nuito dinheiro, realmente, e se pensasse algo para o pr6ximo ano, em
tome de meir bilh5o de reals, dava, realmente, para realizar, e muito, na
Cidade; o objetivo maier era resgatar a qualidade de vida que tinhain, e des
tinham tudo para fazer aquino com pessoas coin maier anseio para realizar
aquilo; entao, ele gostaria muito da compreensao dos Pared, ele ja falou e estava
conversando com todo mundo que o concerto dole de campanha syria no inaior
respeito a todos que estavain concorrendo aquele cargo, que era de sujna
importancia para o Municipio; ele brigou muito pda Cidade, brigou muito no
sentido politico de tentar propor as ideias e conceitos mas, ao longo do tempo ia
calqando e labia que as diverg6ncias de ideais el'am salutar e dada vez maid ela
era importante, maid numa Cfmara Municipal; disse que o que ele havia
percebido ao longo daquele periods que sempre trabalharam, era que a Cfmara
tinha um papal importante para poder auxiliar o Prefeito e quando, ds \ ezes,
brigavam dizendo que, se a Cfmara Municipal fosse cem por canto contra o
Prefeito, aquilo ia deixar ele muito mats alerta para poder realizar judo aquino
que era necessfrio para o Mtmicipio porque des estavam no dia a dia com a
populagao, estavam no dia a dia enftentando os problelnas, e!'am des a linha de
frente da Adtninistragao e tudo aquilo que disseram if e se pudesse ser escutado
pda Adlninistragao ele acreditava que, no hoje, talvez o cenfrio politico seria
dificil para quem pleiteasse um cargo junto ao Executive mas, CIGS tinham
observado que o processo politico tinha solicitado aquilo e quanto mais names,
melhor a disputa, ficava mais salutar o debate de ideias e ele vinha, atrav6s do
processo e, voltava a dizer, respeitando todo mundo dentro do processo
eleitoral, mas ja deixando claro os conceitos deli, acreditava que ngo ida entrar
para ser apenas o filho do Tarcisio ou inais um Prefeito e, voltava a dizer,
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queria entrar para ser um dos melhores Prefeitos que a Cidade ja teve; tinha
conhecimento politico, tinha conhecimento empresarial e tinha conhecimento,
tamb6m, administrativo de tentar fazer o melhor para a Cidade; era engenheiro
de formagao civil e com ele nio tinha dubiedade, doin e dais eram quatro,
entendeu, perguntou; ele tinha aquilo na vida publica e gostava de realizar e que
ajudou muitas coisas a serem realizadas if e deixava um compromisso por tudo
aquilo que vinham observando e se tomassem as medidas certas em um ano
conseguiriam inudar a forma daquele que morava no seu bairro, na cidade ver,
o Municipio de JaguariOna, era realmente, tranquilo, simplesmente zelando por
aquilo que estava feith, era aquilo que gostaria de propor a comunidade atrav6s
de um processo; labia que tinha ]nuito chao pda frente, ainda, mas a partir de
uln "start", de um pr6-langamento que comegava a desempenhar junto a
coinunidade, levar as ideias para que a populagao aceitasse; ele esperava que
fosse aceita assim homo esperava que a populagao aceitasse o processo
democrgtico da melhor maneira que tinha que ser, que fossem selnpre exemplos
respeitando todd mundi que estava tentando um cargo para proporcionar aldo
lnelhor para a sociedade; ele tinha a vida inteira dedicada a Cidade, nio tinha
nada fora de la, a fainilia era toda da Cidade. a segunda gerag2io estava la, as
filhas estavam, enfim, viviam e tinham neg6cios na Cidade e que estavam no
mesmo local ha mais de quarenta anos, ele polo inenos, na ]nesma quadra ha
cinquenta e dois anon; entao, tinham o maier carinho pda Cidade, querendo de
uma certs forma retribuir tudo aquilo maid uma vez; esperava que a populagao
entendesse e fez o convite para que nio pairasse dQvida dentro de um processo
porque ele estava indo para uln Partido e respeitando o Partido e nio queria
entrar pdas portal do fundo de forma alguma; houve um convite, o qualhavia
aceitado, do qua] estava recebendo toda a estrutura do Govemo Estadua] para
que pudesse ter ainda mats respaldo para poder realizar tudo aquilo que
pleiteavam pda Cidade; mais uma vez gostaria de agradecer aos Panes do PTB,
que nio se sentissem de alguma forma prqudicados ou menosprezados, polo
contrfrio, para ele foi um privi16gio enorine estar ao lada deles junto aquele
Pal-fido que para ele s6 tinha que agradecer; agradeceu e desejou boa noire a
todos; a seguir, tomou a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo que,
primeiranlente, passou a presid6ncia dos trabalhos da Mesa para a Sra. Vice-
Presidente, Cfssia Murer Montagner e, na tribuna, cumprimentou a todos,
dizendo que o que Ihe trazia para falar, logo ap6s o Vereador Fred e, primeiro
disse ao Fled que queria agradecer a manifestagao deli em virtude do dia que
ida ser realizado, o dia dezesseis, o Encontro e lembrar que aquela Casa era a
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Casa do Povo, era a Casa das Ideais, a Casa da Deinocracia, entao, nada mais
justo que usf-la para exatamente exercer o direito democrftico que dada um
deles tinha, gragas a Deus, naquele Pals livre que viviam; parabenizou, ainda, o
Vereador Fred pda iniciativa e do Vereador David que cram dois membros do
Poder Legislativo que, no hole, sonhavain e lutavam para alcangar o Poder
Executivo; achava que todo gestor pOblico deveria passar pda Casa Legislativa,
exatamente para aprender, naquela Casa, como funcionava o clamor popular;
disse, ainda, que, naquela noite, tiveram uma demonstragao clara daquilo; ele
falou para os colegas, no intervalo que estavam, olde o parlalnentar ou politico
thais pr6ximo do povo, era o Vereador, o Deputado nio era, o Senador muito
menos, mas o Vereador encontrava com ele em todos lugares da Cidade e a
Casa do Povo mais acessivel era a Cdmara Municipal; dificil era it at6 a
Assembleia, dificil it ao Congresso Nacional, entao, la, tinha aquele espago
democritico e respeitado; falava, ainda, que o Vereador quando pleiteava ulu
cargo do Executive passava pda experi6ncia de convencer mais doze, todas as
sess6es, por quatro ands, nio era f aol, o poder da caneta nio estava numa mio
s6, o poder da caneta na mio do coletivo, da malaria e que aquino fazia uma
diferenga enorme quando ia govemar no Poder Executive; tiveram na Hist6ria
do Brasil diversos exemplos daquilo, pessoas que passaram polo Legislativo e
depois alcangaram o Poder Executivo em qualquer das esferas e que ele achava
aquilo importantfssimo; desejou a des sucesso, que fossem firmed e
determinados, 6ticos e democraticos, sempre nos anseios e na luta para poder
pleitear aquele ano a eleigao; disse que gostaria ainda de destacar que foi um
ato falho da parte dele que o Prefeito Gustavo tamb6m foi Vereador, naquela
Casa, entio todos, dentre outros, ele poderia estar colnetendo algum equivoco,
o La6rcio Jose Gothardo, poderia estar cometendo algum equivoco e ngo queria
se estender para n5o cometer nenhum equivoco, o Maurizio, etc...; mas toda vez
que aquela Casa era respeitada podia ter a certeza que a gestao acompanhava os
anseios populares; ainda para finalizar aquele pensamento, ele vinha tocando,
insistentemente, na questao da "fake news" em ano eleitoral e que estava
aguardando a resposta do Minist6rio Pablico, da Justiga Eleitoral, e aos pr6
candidatos, e aos Vereadores tamb6m que poderiam pleitear e serum pr6
candidates, tajnb6ln, que primassem pda utica, primasse polo pl'incipio maier
da verdade; "fake news" eln ano eleitoral era o que inais surgia; disse que,
naquele dia, ele Hicou estarrecido eln ouvir "f ake news" do Corona virus, era
muito s6rio aquilo, nio era brincadeira; a Italia estava numa epideinia
gravissima e tinha dente brincando com coisa syria; aquilo nio existia era uma
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malta de responsabilidade social, causal o laos, o terror, o medo nas pessoas e
ele viu, teve acesso a uma mensagem que estava vinculando nas rides sociais,
n5o dava para ser assim; entao, parabenizou a Vereadora Cfssia polo projeto,
mas tinha que combater todos os dias, todos os dias, era o papal doles de fiscal
da lei, fiscal do Poder Executive, fiscal do povo; agradeceu a todos e desejou
boa nolte; a Sra. Cfssia Murer Montagnel ' devolveu a presid6ncia dos trabalhos
da Mesa para o Sr. Presidente, Walter Luis Tozzi de Camargo; a seguir tomou,
tomou a palavra o Sr. Cristiano Jose Cecon que cumprimentou a todos,
novamente, dizendo que, naquele dia, ele teve algumas coisas que o chatearam
muito, pessoas que viram o video na semana passada, foratn reclamar dele ter
elogiado o David e o Fred e ele homo esteve com o Gustavo Reid na primeira
Gestio, esteve com o Tarcisio na segunda e estava e estaria com o Gustavo
naquela empreitada e existiam inOmeras cosias a serejn inelhoradas, por6m, ele,
gragas a Deus, estava conseguindo executar os trabalhos dole humildemente, is
vezes ele ia la e ficava um pouco estressado, nervoso, ele era uma pessoa que
a16m de ter quarenta e oito antes, ele ngo labia se era velho ou novo mas ele
tinha muita experi6ncia de vida, ja tlnha tempo para aposentar, trabalhou muito
tempo com a Assist6ncia Social, teve o pai dole que foi acometido polo
alcoolismo, onde des passaram por um sofrimento muito grande e todd mundo,
ningu6m o deixava brincar coin as criangas da rua porque ele era fllho de um
alco61atj'a e imaginavam que ele ida ser igual ou pier do que o pai dole;
atualmente, ele era um excelente pai, nio bebia, ndo fumava e aquino, is vezes,
dava desespero neue de querer executar coisas; naquele dia, ele entrou no
Juridico, entrou com vgrios projetos, has nio ei-am legais, por darem
atribuig6es ao Executivo; disse que ele flcava nervoso, ele achava que das
estavain erradas, mas ele sabia que das estavam certas, mas ele sabia que das
estavam querendo fazed o bem; is vezes, ele ia la e falava cosias que
incomodavam as pessoas, ]nas era do fundo do coragao dele; disse que ele n8o
tinha conv6nio m6dico, tamb6m; ele fugia do hospital porque ele tinha modo,
nio que ele nio confiava no hospital, ele sentia Gator dentro do hospital, ele
tinha fobia, ele achava que ele ida ser intemado e ida morrer, e, infelizmente,
ele ficou muito triste, naquele dia, porque ele conviveu com um pai, naquele
dia, que estava desesperado por um trabalho, ele nio tinha o que conner, ele n8o
tinha roupas para colnprar para o Hilho, ele lutava por um trabalho fazia moses,
e quando ele explicou que o filho dole tinha vontade de comer um dice, vfrias
pessoas dram, infelizmente, s6 pensaram no seu proprio "rabo", nio vimln a
situag5o daquele pai que o Htlho viu o comercial na televisio e tinha lombriga;
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disse que pensavalll que ele podia e que s6 pensavam no seu proprio "rabo", ele
estando bem, o outro que se danasse mas, ele nio pensava daquele jeito e se
fosse diferente, ele queria que Deus o punisse, mas ele estava fazendo a parte
dele com dignidade, humildemente; is vezes, ele ia la extrapolava, falava
porque era o jeito deli, e o dia em que ele partisse daquele mundi, ele poderia
nio ter bens materiais, igualtiraram sarro, ele estava saindo cojno Vereador, se
ele nio entrasse mais pobre, s6 que o filho dele ida olhar para o caixio dele e
ida ter honra dole, ida ter honda dole; falou que ele teve um pai que mudou ou
tentou mudar; agradeceu a todos. Terminada a Explicagao Pessoal, o Sr.
Presidents colnunicou que, no dia seguinte, is dezoito horas, haveria reuniio de
Cotniss6es e encerrou a Sessao, convocando a pr6xima Sessdo Ordinfria para o
dia dezessete de margo de dais mile vinte, terra-keira, com initio determinado
pal'a as dezoito e trinta horan. Nada mais havendo a tratar, lavreia presente ata
que aida e achada conforme, vai devidamente assinada.

)-

Vereador Waltz ' LujjJ)911fy de Camargo
#Pi;didn;M

Vereador (4ristiaii
Segu
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