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Ata da Décima P)'imeira Sessão Ordinária do quarto ano da Décima Sexta
Legislatura da Câmara Municipal de Jaguariúna, realizada aos doze de maio de
dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta minutos, na Sala das Sessões
Vereador Reynaldo Chiavegato", da Câmara Municipal, localizada no Edifício

M.unicipal Dr. Sebastião Pães de Altneida, desta cidade. Presidente Sr. Walter
Luís Tozzi de Calnargo. Vice-Presidente Sra. Cássia Murer Montagner.
Secretários Srs. Afonso Lopes da Salva e Cristiano José Cecon. Primeiramente,
foi feita a Leitura de Texto Bíblico, conforme Resolução n.' 80, de 21 de
fevereiro de 1997, sendo que o Sr; Presidente convidou o Vel'dador Cristiano
José Cecon para proferir o seguinte texto: Carta de Pedra Capítulo 3,
versículos 13 a 17: "0 que nós esperamos, conforme a promessa Dele, são
novos céus e nova terra, onde habitara a justiça. Por isso, queridos innãos,
durante este tempo de espera, esforcem-se para que Deus os encontre sem
mancha e sem culpa, vivendo em paz. Considerem que a paciência de Deus
para conosco tem em vista a nossa salvação, conforme escreveu para vocês o
nosso amado innão Paulo, segtmdo a sabedoria que Ihe foi dada. Em todas as
suas cartas ele fala disso, E verdade que nelas há alguns pontos difíceis de
entender, que os ignorantes e vacilantes distorcem, como fazem com as demais
Escrituras, para a sua própria perdição. Assim, queridos innãos, avisados coillo
estão, tomem cuidado para que esses ímpios não os enganem, al'bastando-os
para que vocês percam a firmeza e caíam. Cresçam na graça e no conhecimento
de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A ele pertence a glória, desde agora e
até o dia da eternidade, Améml" A seguir, o Sr. Presidente determinou a feitura
da chamada, onde foi anotada a presença dos seguintes Srs. Vereadores: Afonso
Lopes da Sirva, Alttedo Chiavegato Neto, Angelo Roberto Torres, Cássia
Murer Montagner, Cristiano José Cecon, David Hilário Neto, Inalda Lúcio de
Barros Santana, José Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Salva Blanco,
Roinilson Nascimento Salva, Tais Camellini Estevas e Walter Luís Tozzi de
Camargo. Constatando número regimental, o Sr. Presidente, proferindo as
seguintes palavras: "Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos
declarou aberta a Sessão, dando início ao Expediente: Primeiramente, foi
colocada em Votação a Ata da Sessão Ordinária anterior, a qual, foi aprovada
por unanimidade de votos pelo Plenário e assinada pela Mesa. A seguir, o Sr.
Presidente deterjninou a leitura da Matéria Constante do Expediente: pela
ordem, pediu a palavra o Sr. Angelo Roberto Torres que, baseado no Art. 213,
111 do Regimento Intemo, apresentou requerimento verbal solicitando que fosse
dispensada a leitura da matéria oriunda do Executivo Municipal, dos
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Requerimentos, das Indicações e das Moções dos Srs. Vel'dadores, bem corno
as correspondências de diversos, lendo-se apenas a emenda, como constatavam
na pauta; em discussão e votação, foi o requerimento aprovado por
unanimidade de votos; a seguir, foram lidas as ementas dos seguintes ofícios
do Senhor Prefeito: l. Oficio DER n' 0043/2020 encaminhando a Casa Prometo

de Lei Complejnentar que dispõe sobre a possibilidade de redução de jornada
dos empregados públicos, e dá outras providências; 2. Ofício DER n'
0044/2020 encaminhando a Casa Prdeto de Lei que autoriza o Município de
Jaguariúna a celebrar convénio com o Município de Santo Antânio de Posse
para cooperação em ações preventivas integradas, depois de lidos foram os
mesmos encaminhados para as Comissões Pennanentes, para parecer; 3. Ofício
SEGOV n' 00217/2020 dando resposta ao Requerimento n' 042/2020 do Sr.
Ãngelo Roberto Torres solicitando informar qual motivo da poda ou corte total
de 05 (cinco) árvores na Avenida dos lpês, próximo ao Condomínio Estância
das Flores, no Bairro Roseira de Baixo; 4. Ofício SEGOV n' 00220/2020
acusando o recebimento das Indicações n's. 054/2020, do Sr. David Hilário
Neto; 055/2020, do Sr. José Muniz e 056/2020, do Sr. Cristiano José Cecon; 5.
Oficio SEGOV n' 00223/2020 acusando o recebimento do Requerimento n'
044/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando encaminhar a Casa cópia das
contratações, aquisições e contratos adlninistratívos firmados em virtude do
Decreto Municipaln' 4.152/2020, no qualdispensa a realização de licitação por
conta da situação de emergência; 6. Oficio SEGOV n' 00224/2020 acusando o
recebimento do Requerimento n' 046/2020 do Sr. David Hilário Neto
solicitando a relação referente aos investimentos, até o momento, na Pandemia
do Covid-19 (Objetivos e/ou finalidades; nomes das empresas; valor-es gastos);
7. Ofício SEGOV n' 00225/2020 acusando o recebimento do Requerimento no
047/2020 do Sr. Afonso Lopes da Sirva solicitando à Expresso Metrópoles
Transportes e Viagens Lida. infoi-mações de colmo está sendo feita a limpeza e
higienização dos ânibus nessa época de Coronavírus e em que período essas
limpezas são feitas (com cópia para o Executivo Municipal); 8. Ofício SEGOV
n' 00226/2020 acusando o recebimento do Requerimento n' 048/2020 do Sr
Afonso Lopes da Silva solicitando informações de como está sendo feito o
atendimento à população, nesse anual momento em que estamos vivendo, pela
Secretaria de Assistência Social. A seguir, foram lidas as ementas das seguintes
proposituras dos Senhores Vereadores: Requerimentos: 1. Do Sr. David Hilário
Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre quais os motivos
das contratações de comíssionados durante a pandenlia, sendo que as
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contratações foram feitas para cargos dos quais não amuam na linha de frente de
combate; 2. Do Sr. Afonso Lopes da Salva solicitando à Etnpresa NETEL
[nternet Ltda., informações sobre as constantes quedas da internet nas
residências e estabelecimentos contratantes daquela Empresa, bem como as
dificuldades de atendimento aos usuários desse serviço e previsão de melhora
na prestação do mesmo; 3. Do Sr. Angelo Roberto Ton'es Neguita Torres
solicitando ao Executivo Municipal informações sobre quais foram os
deputados que disponibilizaram verbas para a cidade de Jaguai'iúna, bem como
o valor disponibilizado nesse momento de Pandemia - Covid-19; Indicações: l
Do Sr. Davíd Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal isenção do
pagamento dos impostos municipais aos comerciantes que devido ao decreto
municipal estão proibidos de trabalhar; 2. Do Sr. David Hilário Neto
solicitando ao Executivo Municipal a prorrogação dos pagamentos dos
impostos municipais de 03 meses para 06 meses; Moções: 1. Do Sr. José Muniz
de congratulações e louvor a toda equipe da Secretaria de Educação, pelo
sucesso do Programa "Minha Merenda em Casa"; 2. Da Sra. Cássia Murer
Montagner de congratulações e louvor ao Executivo Municipal e aos
pronlssionais da Secretaria de Educação pela retomada das atividades escolares
da Rede Municipal de Ensino por meio do Ensino à Distância (EaD) e pelas
medidas de apoio nutricional aos estudantes; 3. Do Sr. Afonso Lopes da Salva
de congratulações e louvor a todos os trabalhadores em enf'erinagem da
Secretaria de Saúde do Município de Jaguariúna e do Hospital Walter Ferrari
pela passagem do "Dia do trabalhador em Enfermagem", ocorrido ein 12 de
maio. A seguir. foram lidas as ementas das seguintes correspondências de
Diversos: 1. E-mail da Sra. Mana Moreno Avighi -- Secretária Chefe de
Gabinete - Procuradoria Regional do trabalho da 15' Região acusando o
recebimento da Moção n' 017/2020 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de
apelo ao Excelentíssimo Procurador Chefe do Ministério Público do Trabalho
para auxílio à cidade de Jaguariúna por conta da pandemia do Coronavírus; 2
Oficio n' 052/2020 da Presidência da ASAMAS -- Associação Santa Mana de
Saúde dado resposta ao Requerimento n' 045/2020 do Sr. David Hilário Neto
solicitando encaminhar a esta Casa todas as contratações, aquisições e contratos
administrativos firmados em virtude da pandemia causada pelo Coronavírus-
COVID-19. A seguir, foram colocadas em votação as seguintes Proposituras e
o Sr. Presidente comunicou que se houvesse desejo de discussão, deveriam
proceder de acordo com o Art.154, alínea única, do R.l., alterado pelas
Resoluções n's 63 e 91: 1. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando
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ao Executivo Municipal informações sobre quais os illotivos das contratações
de comissionados durante a pandemia, sendo que as contratações foram feitas
para cargos dos quais não amuam na linha de frente de combate, em votação, foi
o mesmo aprovado pol' unanimidade de votos; 2. Requerimento do Sr. Afonso
Lopes da Salva solicitando à Empresa NETEL Intemet Ltda., infoi'mações sobre
as constantes quedas da internet nas residências e estabelecimentos contratantes
daquela Empresa, bem como as dificuldades de atendimento aos usuários desse
serviço e previsão de melhor'a na prestação do mesmo, em votação, foi o
mesmo aprovado por unanimidade de votos; 3. Requerimento do Sr. Àngelo
Roberto Tomes Neguita Torres solicitando ao Executivo Mtmicipal
informações sobre quais foram os deputados que disponibilizaram verbas para a
cidade de Jaguariúna, bem como o valor disponibilizado nesse mot-mento de
Pandemia - Covid-19, em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de
votos; 4. Moção do Sr. José Muniz de congratulações e louvor a toda equipe da
Secretaria de Educação, pelo sucesso do Programa "Minha Merenda em Casa'
em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos; 5. Moção da Sla.
Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor ao Executivo Municipal e
aos profissionais da Secretaria de Educação pela retomada das atividades
escolares da Rede Municipal de Ensino por meio do Ensino à Distância (EaD) e
pelas medidas de apoio nutricional aos estudantes, em votação, foi o mesmo
aprovado por unanimidade de votos; pela ordem, pediu a palavra o Sr. Alfredo
Chiavegato Neto que de acordo com o Art.154, alínea única, do R.l., alterado
pelas Resoluções n's 63 e 91, solicitou que a Moção do Sr. Afonso Lopes da
Silva de congratulações e louvor a todos os trabalhadores em enfermagem da
Secretaria de Saúde do Município de Jaguariúna e do Hospital Walter Ferrari
pela passagem do "Dia do trabalhador em Enfermagem", ocorrido em 12 de
maio, fosse encaminhada para discussão na Ordem do Día daquela Sessão, e
disse que estavam sabendo de a]guns rumores a respeito do Hospital e que era
até bom, e que ele era favorável à Moção, disse ao Salva, mas era uma
oportunidade deles estarem discutindo uma matéria ali em sessão sobre o
Hospital Municipal; o Sr. Afbnso Lopes da Salva disse que queria fazer uma
observação e que, na verdade, o que o Vereador estava levantando não tinha
muito a ver com a moção, e o Vereador Alfredo Chiavegato Neto disse que,
sim, mas que era uma oportunidade de poder abordar o tema da Saúde que era
tão pertinente num momento como aquele; pediu, também, a palavra a
Vereadora Cássia Mul'er Montagner que perguntou se eles não poderiam votar
aquela moção e fazer aquela discussão que ele estava propondo, e o Vereador
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Alfredo Chiavegato Neto disse que não tinha espaço para isso, e que ele iria
usar da sua fala, cada um iria usar, e não iriam discutir nada, e que era só isso, e
cada um votasse como bem entendesse. A seguir, em votação o requerimento
foi o mesmo aprovado por tmanimidade de votos e a Moção do Sr. Afonso
Lopes da Salva de congratulações e louvor a todos os trabalhadores em
enf'ermagem da Secretaria de Saúde do Município de Jaguariúna e do Hospital
Walter Ferrarí pela passagem do "Dia do trabalhador ejn Enfermagem:
ocorrido em 12 de maio, foi encaminhada para discussão na Ordem do Dia
daquela sessão. A seguir, o Sr. Presidente deixou livre a palavra aos senhores
Vereadores que quisessem fazer uso por sete minutos e quarenta e um
segundos, seguindo ordem de inscrição em livro, sem apartes conforme $ 3' do
Art. 154 do R.l., versando sobre Temas Livres: pela ordem, tornou a palavra a
senhora Cássia Murer Montagner que cumprimentou a todos os presentes e aos
companheiros e companheiras que estavam em suas casas os assistindo; disse
que ela iria tocar só em dois assuntos e que o primeiro ela queria dar um abraço
muito ü'aternal de agradecimento às enfermeiras e enfermeiros que eles
lembravam deles todos os dias, pelos trabalhos tão arriscados e bonitos que
eles fbziain nos hospitais, nos atendimentos à saúde da população, então, o que
ela achava que cabia naquele momento era o agradecimento, e agradeceu pelo
trabalho brilhante que eles estavam fazendo; falou, tatnbém, que a segunda
coisa era relacionada com o COVID, que a Educação de Jaguariúna precisou
achar novas soluções porque nunca, no Ensino Fundamental, foi necessário as
crianças ficarem tanto tempo fora das Escolas, daí ela deu também um parabéns
muito grande à Secretaria da Educação e à Secretária Cristina e toda a equipe
da Educação e à Prefeitura que tinha comprado aquela briga de achar uma
maneira, já que as crianças não estavam podendo ir para as escolas, delas
voltarem a aprender, voltarem a participar das aulas, então, era um a novidade,
uma maneira nova que eles não sabiam muito bem os resultados, mas tinhajn de
fazer alguma coisa; disse que eles estavam de parabéns por aquele trabalho que
estavam desenvolvendo; completando, falou sobre a questão da merenda,
porque eles sabiam que muitas crianças ülcaram em dificuldades por não terem
a merenda lá na escola e a Secretaria também se movimentou pra que as
crianças pudessem ter a merenda mesmo no período de pandemia, então, com
todos os problemas, eles bicavam muito felizes em terem profissionais naquele
nível em Jaguariúna; parabenizou a todos; a seguir, tomou a palavra o senhor
Cristíano José Cecon que, depois de cumprimentar a todos, parabenizou,
primeiramente, os Governos Federal e Estadual pelo importante trabalho na
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Saúde quanto ao isolamento. tão contestado e aparentava estar dando
resultados, porém, existiam profissionais e profissões que não estavam
conseguindo sobreviver mais sem os trabalhos deles, sem as prollssões deles, e
que a depressão invadiu a casa daquelas pessoas que já estavam sem dinheiro e,
naquele momento, eram pais e mães sofrendo com depressão e o Govemo tinha
de vivenciar com a realidade daquelas profissões, não poderia daquela forma
falar para ficar parado, não tinha mais condições; disse que o isolamento era
importantíssimo, porém, existiam, para dar exemplo, restaurantes pequenos que
tinham mesas com quatro cinco pessoas e não poderiam ficar com as portas
abertas e a loteria era fila um grudado no outro, a Caixa uma pessoa colada na
outra, o Governador Dória era um paulistano nato, ele não era do interior
paulista, ele não sabia a realidade deles, ele nunca passou dificuldades na vida,
nasceu e cresceu em berço de ouro, e eles achavam que algum dia ele vivenciou
uma f'amília de classe baixa, perguntou, sofrimento que era ter crianças faltando
as coisas, faltando remédio e até quando as prefeituras iriam Hlcar sanando com
alimentos e, urna hora, aquelas pessoas que ajudavam iriam precisar dos
alimentos, porque iria começar a faltar para aquelas pessoas e, também, que
quando terminasse aquela pandemia existia uma outra pandemia que há anos,
há décadas consumia a população mais carente, que era a fila de espera de
doenças, e porque não apareceu do Govemo Estadual e do Govemo Federal
aquele dinheiro que até aquele dia deixou mora'er tantas pessoas, tantas pessoas
sofrendo por cirurgias, por tratamentos que poderiam ter sido usado aquele
dinheiro que, até aquele dia, não aparecia e apareceu; disse que parecia que
tinha sido fabricado dinheiro, que ele nunca mais acabasse, porque a pandemia
da morte da fila de espera era ]nuito maior do que qualquer outra pandeinia que
aconteceu na história do mundo; agradeceu o [)eputado Ba]eia Rossi que
atendeu o pedido do Vereador' Magrão, Tozzi e Cecon e destinou trezentos mil
reais para a Saúde de Jaguariúna; agradeceu a todos e desejou que âcassem
com Deus; a seguir, tomou a palavra o senhor David Hilário Neto que, depois
de cumprimentar a todos, ao público que os acompanhava das casas que,
infelizmente, não poderia estar naquele Plenário por causa da quarentena que
deveriam respeitar e, valia dizer, o "fique ein casa" era muito importante
naquele naomento no País, então, quem pudesse ficar en] casa el'a para ficar em
casa, aquilo era de suma importância para controlar a pandemia; falou da
vergonha que foi naquela segunda f'eira na cidade, que 6oi espalhado panfleto
por todos os cantos de Jaguariúna, uma prática que, infelizmente, era covarde e
injusta porque lá falava informações que ele não apurou e teve acesso àquilo e
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achava que aquela Casa era um mecanismo para aquilo, mas citou o nome dele
e do colega Fred. falando, simplesmente, os colocando em ujn balaio todo, que
ele estava lá toda semana cobrando o Hospital e toda semana cobrando a
Saúde, inclusive tinha chegado uma resposta naquele dia, do Hospital e que ele
iria analisar e depois passar para todos, que ele falava para as pessoas que
tivessem um pouco mais de coragem, um pouco mais de hombridade para ir lá
e fazer a denúncia e que aquela Casa era aberta, qualquer cidadão poderia
chegar nela e denunciar o que tivesse de ser denunciado, corno ele fazia lá em
todas as sessões na Câmara, e que aquilo era de suma importância e, tirando os
fakes" de intemet, tinham começado os "fakes" de ruas, era de suma

importância aquela Casa ficar atenta àquilo e que iria solicitar, através de
requerimento, quanto ao conteúdo daquele material; disse que ele estava
conversando com um nobre Colega e que ele estava investigando devagarinho,
ele teve uma informação, naquele dia, de um revendedor que foi cotado para ele
sobre as camas hospitalares e se era o que já existia ou se era para nova
implantação e ele só estava aguardando para levar uma informação coerente e
corrente, e o que o tinha assustado bastante foi o vídeo da Globo, naquele dia,
que estava com mais uma "fake news" com imagens montadas e ele foi buscar
a fonte lá do Jomal da Globo de sábado e lá falava, claramente, colocava
Jaguariúna como uma cidade acima de cejn milhabitantes com dificuldades na
compra de respiradores e, pelo menos ele, não a tinha lá, como não tinham
informações de, absolutamente, nada da Prefeitura e, se estivesse acontecendo,
aquela Casa precisava saber imediatamente, precisavam fazer ujn requerimento
para a Globo, porque aquela foi uma infol'mação falsa eles tinham de corrigir,
fazer para a Frente Nacional de Prefeitos que era de onde f'eram tiradas aquelas
informações e para a própria Prefeitura, porque a cidade de Jaguariúna, os leitos
que sempre tiveram até então foram suficientes e, pela informação que ele viu
naquele dia, tinha uma pessoa na UTI e que não estava utilizando respirador,
pela informação que ele tinha e, se ele estivesse errado, era para o corrigirem,
aquilo era muito importante a transparência e a utilidade; disse que ele iria
sugerir, como Vereador, aqueles três requerílnentos e deixaria aberto para todos
que quisessem, pudessem assinar, porque era com a verdade que tinham de
trabalhar, não ein cima da vitimízação, então, aquelas eram as informações que
ele pretendia; sobre o pronunciajnento do Executivo, no dia anterior, ele falou
que era falso e ele ficava feliz que era falsa a venda do Hospital e ele também
esperava que fosse falsa qualquer regionalização do Hospital, porque aquilo
não poderia acontecer, porque senão iria perder totalmente a característica do
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Hospital de acolher e de tratar bem o munícipe de Jaguariúna, que era quem
pagava os impostos da cidade, eles pi'ecisavam de ser humanos naquele
momento, com certeza absoluta ]nas, colocar em cheque o pagador do imposto
de Jaguariúna para regionalizar o Hospital de Jaguariúna, aquilo era
inadmissível e aquela bandeira ele iria defender até o último dia mas, ele
esperava, realmente, que fosse uma "fake news" e que aquilo não acontecesse
porque senão iria ser mais um hospital onde iria receber pacientes de toda a
Região para serem intemados para cirurgias e um valor que recebia bem baixo;
disse que Jaguariúna iria pagar aquela conta porque o SUS não mandava
dinheiro suficiente; já teve aquela discussão naquela Casa diversas vezes,
inclusive já foi chamado, na época, o presidente passado, o senhor Manoel, na
questão de abrir a matemidade do Hospital, até achava que o nobre Colega iria
lembt'ar bem daquilo, porque falou que era o único procedimento que
compensava abrir em Jaguariúna, porque era um procedimento que dava lucro
para o Hospital, porque todo o resto era prquízo e eles precisavam ficar atentos
àqueles números, porque era dinheiro da cidade, de cidadãos que pagavam
impostos todos os dias, precisavam prezar, eles estavam lá sendo Vereadores de
Jaguariúna não do Estado de São Paulo; disse que ele iria chegar aquelas
informações e esperava, na próxima sessão, levar algo mais palpável e ele
espe!'ava que aquela vergonha daqueles panfleteiros fosse, realmente,
descoberta; disse que as câlneras da cidade não pegaram nada, ele teve acesso e
precisavam ver aquilo, porque tinham mais de trinta câmaras de monitoramento
e se não pegava o panfleteiro, quem dissesse o bandido, exclamou; disse que
seu pai pegou o panfleto lá na frente do Lavapés, então, avisar as autoridades
que estivessem pegando que, com certeza, lá poderia ser um lugar que
conseguissem pegar as câmeras de monitoramento; agradeceu a todos; a seguir,
tomou a palavra a senhora Inalda Lúcio de Barrou Santana que, depois dos
cumprimentos a todos, disse que ela só queria parabenizar, ela esteve na UPA,
naquele dia, levando a mãe dela que ela não passou bem e ela queria
parabenizar as enfermeiras, os médicos, ela ülcou observando e eles estavam
atendendo com aquele maior carinho do mundo, com aquela dedicação e que o
doutor João atendeu a mãe dela que chegou lá e saiu bem rapidinho, graças a
Deus, e eles tomando os maior'es cuidados por conta da pandemia que estavam
vivendo e todos contentes, todo mundo falando bem da UPA e ela só queria
parabenizar, ela conversou com a enfermeira lá e ela falou que não era
brincadeira, para que todos se cuidassem porque não era brincadeira, não el'a
mesmo, mas eles estavam lá com toda garra, toda coragem, atendendo todo

44



⑤ Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

mundo com aquele sorriso, aquela dedicação e ela queria parabenizar tanto os
médicos como as enfermeiras como a diretoj'a da UPA; em seguida, tomou a
palavra o senhor José Muniz que cumprimentou todos dizendo que ele queria,
primeiro, parabenizar a Cássia pela moção e ele também colocou, naquele dia,
uma moção pela Educação e, junto com aquela moção, ele queria incluir lá
mais duas Secretarias que estavam fazendo ujn belíssimo trabalho naquela
pandemia, que era a Assistência Social e o Fundo Social, então, eles também
estavam de parabéns pelo belíssimo trabalho; disse que ele acreditava que, na
hora da dificuldade que todos eram testados e ele achava que aquela marmita
chegou na hora certa para todos os envolvidos; parabenizou os profissionais da
área da Saúde porque, naquele dia, era o Dia do Profissional de Enfermagem;
parabenizou a todos eles e a todos do Brasil; disse para todos da cidade que
vinham enfrentando aquela pandemia e que ficassem em casa, realmente, o
Vereador David tinha ração, os números estavam aumentando no Município, na
cidade e ele estava acompanhando de perto; disse que esteve na UPA, no dia
anterior, e, realmente, não era brincadeira; aquele que pudesse ficar em casa era
para ficar em casa e tinha a pare do comércio que ele entendia e que o
Vereador Fred estava defendendo e os demais Vereadores mas, não era
brincadeira; disse que conversou com uma médica no dia anterior no Hospital,
uma proflssionalcom conhecimento de causa, estava há três meses no Hospital,
de Jaguariúna, ela vinha da UNICAMP, trabalhava nos melhores hospitais de
São Paulo e ela falou que não era brincadeira, então, iria se agravar aquela
doença e, principalmente, na Cidade, eram entrar no período mais frio, que era o
período mais crítico, maio e junho e, infelizmente, como eles já estavam
defendendo lá, ele achava que começou antes e que a coisa iria se agravar
daquele momento para a ü'ente; achava que com o frio vinha uma gripe, puxava
uma pneumonia e dela uma COVID e ele falava porque, no dia anterior, ele
esteve por quase uma hora conversando lá no Hospital para entender a
gravidade da coisa; às vezes, eles achavam que não iria acontecer, não era
brincadeira, então, tinham de se prevenir, não tinha cura, a cura eles já sabiam o
que era e dependia de cada um deles e aquele que pudesse ficar em casa, aquele
que era aposentado e estava mais tranquilo, que Hlcasse em casa, para que as
pessoas que precisavam estar, realmente, nas ruas para ganhar o pão de cada
dia, saíssejn para as ruas, porque não era brincadeira, se aquela doença
realmente pegasse não tinha o que fazer, a não ser o desespero; ele sabia que
não era fácil, tinha paciente que tinha sido tl'ansferido para Campinas e ele foi
se informar, ele sabia que não era fácil, então, ficava lá o seu apelo para quem

45



⑤ Câmara Munici12al de Jaguariúna
Estado de São Paulo

pudesse ficar em casa para ficar e para defender suas famílias e aquele que,
realmente, não tinha condições de ficar em casa, porque ele entendia que sem
dinheiro não ülcavam e que o Prefeito não iria mandar dinheiro para aquelas
pessoas, eles não iriam mandar dinheiro para aquelas pessoas, o Govemo não
iria mandar dinheiro para aquelas pessoas, infelizmente, eles tinham de se virar,
de uma forma ou de outra, eles tinham de se virar, então, para que os comércios
que estavam trabalhando com uma porta ou meia porta aberta, para que
tomassem o máximo de cuidado, os supermercados, filas em bancos,
principalmente, as pessoas que iam aos supermercados para que se cuidassem,
mantivessem a distância, porque não era brincadeira e, no começo, ele achou
que era mais politicagein, virou um pouco de politicagem, sim, como o
Cristiano Cecon f'dou, tiveram e tinham problemas na área da Saúde e ele
esperava que, passando aquela pandeinia, todos os Estados e tnunicípios
resolvessem o problema da Saúde, que não iria resolver e eles sabiam daquilo, a
fila de espera estava lá, o câncer iria matar, tinhan] os exajnes para fazer e eles
iriam voltar a vida normal caiu os mesmos problemas na Saúde, só que,
naquele momento, estavam usando daquela pandemia para amedrontar o povo e
não estavam se preocupando nem ujn pouco coju o povo, infelizmente, aquela
era a verdade, o mais pobre iria sofrer, o pavão iria sofrer e aqueles caras não
queriatn nem saber deles, aquela era a verdade; disse que ele andava em
Jaguariúna, ele conhecia Jaguariúna e todos sabiam que tinham pessoas na
frente da Saúde e ele estava falando com conhecimento de causa para que
tomassem cuidado, ficassem em casa porque não era brincadeira, ele acreditava
que a cidade estava pi'aparada mas, se realmente fugisse do controle, ele
acreditava que não tinha urna cidade do Estado de São Paulo que estivesse
preparada para aquilo, chegava de dez, quinze pessoas precisando de UTls e
não tinha, infelizmente, não tinha e iria faltar, realmente, e os casos vinham se

agravando, aumentando e se fossem conversar no Hospital iriam ver que estava
faltando, já faltava o leito, a UTI, às vezes eles falavam lá, falavam, falavalll,
luas não sabiam do perigo que estava ao redor do povo da cidade, então, que
ficassem em casa, se prevenissein, que se I'esguardasseln, fizessem o dever de
casa, porque não tinha o que fazer, Vereador não iria fazer nada, Governador
não iria fazer nada, se a pandemia, realmente, chegasse el'a só Deus na vida de
todos, então, ele sabia o que ele estava falando, antes ele não tinha
conhecimento, a pandemia chegou, o vírus estava solto na cidade, tinham
bastante pessoas que estavam infectadas e, às vezes, muitas nem sabiam mas,
aqueles que estavam pegando aquela doença não estava fácil, era complicado e
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quem pudesse ficar em casa que ficasse em casa e aquele que tinha o comércio
era para tomar cuidado, pedisse a distância ideal, orientasse, álcool gel nas
mãos e ele sabia que, se o comércio fechasse definitivajnente era pior ainda, daí
ele sabia que iria virar um caos, nada, porque dinheiro era fundamental na vida
de todo mundo, todo mundo pl'ecisava colller, beber e pagar suas contas, então,
ficava lá o seu apelo para tomarem ]nuito cuidado porque não era brincadeira,
eles só davam valor quando estavam perto do problema e viam as pessoas
sofrendo e não era fácil; desdou para que todos ficassetn com Deus; em
seguida, tomou a palavra o senhor Luiz Cardos de Campos que cumprimentou a
todos dizendo que ele tajnbéjn gostaria de deixar registrado lá as suas
congratulações ao pessoal da área da Saúde que ele tinha visto a dedicação de
todos, eles estavam acompanhando pela televisão e, colho diziam, eles estavam
lá na frente da batalha e não era sÓ para os enfeJ'melros mas, também, para os
médicos, os atendentes, enfim, todos aqueles que estavam à dente atendendo na
área da Saúde; deixou os agradecimentos pelo trabalho que estavam fazendo,
não só em Jaguariúna, mas ejn todo o Brasil; falou também que, infelizmente, o
pessoal estava aproveitando da pandemia, pessoas que não tinha moral para
aproveitar daquele momento difícilque os inuniçípios estavam passando, que a
área pública estava passando falta de recursos e o pessoal superfaturando
equipamentos; disse que ele tinha visto nas reportagens e achava que estava
faltando um pouco de amor nas pessoas e não era só na área política, não, era o
pessoal em geral, infelizmente, a pessoa que não tinha moral independia se
estava na área pública ou se não estava, infelizmente, aproveitar em um
momento de dor das pessoas, as dificuldades e colmo todos sabiam que tinham
muitas pessoas que estavam precisando de alimentos e tinham muitos
aproveitando daquele momento e superfaturando as compras públicas, então,
ele achava um absurdo uln negócio daquele e, infelizmente, não era só de
brasileiro não, às vezes, era próprio do sel' humano de má índole, infelizmente,
e aquele era o repúdio dele e ele só queria deixar registrado também aquilo;
agradeceu a todos; a seguir, tomou a palavra o senhor Rodrígo da Salva Blanco
que cumprimentou a todos, dizendo que ele só queria deixar lá i'assaltado e,
primeiramente, agradecer ao Deputado Baleia Rossi e aos Colegas Cecon e
Waltinho pelo empenho de coloca-los na frente para unirem forças e pedir ao
deputado do partido deles que destinou uma verba para Jaguariúna; agradeceu
e, também, aos outros deputados, amigos do partido, se não destinaralt,
também queria agradecer; parabenizou o Dia do Trabalhador da Enfemaagein,
não só os de Jaguariúna, era lógico que visando mais Jaguariúna, luas de todo o
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Brasil e com todo o ]'esperto aos amigos, era uma fala dele, ele achava que de
palminhas, de parabéns ninguém vivia, só de parabéns cle achava que não
enchia barriga de ninguém, então, além de parabenizar aquele pessoal, eles
tinham de ver que já morrem'am centenas deles no Brasil, centenas de
profissionais da Saúde, como enfermeiros, médicos, ele não sabia o nújnero
certo, mas .lá tinham }norrido médicos, profissionais salvando a vida de todos,
as vidas dos parentes, as vidas daque]e pessoa] que estava ]á em cima e que
colocava a lei dentro do seu palácio e falava que iria ter de seguir aquilo, só que
não sabia a ponta da corda como estourava; deu um exemplo da lei de llláscara,
comércio, munícipe dentro de carro, só que não sabia a hora de como, no final,
como iria estourar; disse que estava dando um exemplo no dia sete que saiu a
lei, no outro dia tinha amigos dele, comerciantes de mercados, falando para ele
como eles iriam fazer se entrasse uln cliente deles no comércio e que era fiel,
sem máscara, perguntou se ele tinha de dal- e se o cliente não quisesse colocar,
ele iria perder a credibilidade dele como comerciante com aquele cliente que já
fazia ]nuitos anos que comprava dele, e o direito dele de ir e vir? Então, disse
que ficou aquela questão e ele ligou para a Secretária, ela deu aquele respaldo
da lei estadual, e ele ligou para ele que respondeu que, graças a Deus, o pessoal
estava educado, só que estava acontecendo, ele queria dizer, que se ele não
tinha o contado deles e acontecesse o pior, ninguém lá em cima no Estadual ou
Federal estaria descendo no chão de fábrica, no chão do pavão, sabendo o que
acontecia; eles colocavam a lei e mandava polícia, Guardas em cima e soltando
vagabundos que estavam presos e que era ladrão e ele não estava entendendo,
era igual ao nobt-e Vereador falou na última sessão, que iria prender trabalhador
porque, às vezes, faltou de usam- uma máscara ou não tinha um dinheiro pal'a
cotnprar, então, ele queria fazer lá ujn requerimento àquelas pessoas para que se
atentasse, porque, às vezes, elas não tinham condições de comprar uma
máscara, para que antes de chegar murando e fazendo qualquer coisa, para que
colocassem consciência na cabeça das pessoas, e ele era a favor de pessoas que
lutavam contar uma lei que fosse ela qual grau fosse da incidência, mas ele era
a favor que, ao menos, os auxiliassein no essencial do que precisava fazer,
estavam falando de seres humanos; parabenizou e taJnbém deixou um recado,
não só para o Executivo Municipal, mas também o Estadual e o Federal para
que olhassem um pouco mais para aquela classe, ele não estava Fazendo média,
ele não precisava daquilo e ele não sabia se naquela pandemia, como estavam
tendo tantos investimentos, como o nobre Vereador falou que estava sobrando,
e sobrando ele não sabia, mas ele queria ver quando tudo aquilo passasse, onde
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iria estourar aquela corda, mas já que tinha de fazer, ele também, como
Vereador, dava o total apoio para que fosse feito com coerência, investissem
certo, também, ele pensava naqueles enfermeiros e profissionais da Saúde que
estavam morrendo por todos, cada dia e, às vezes, pessoas estavam os
colocando na mesma contagem que as pessoas normais, não que as pessoas
normais não merecessem eles estarem lá brigando por elas, pelo contrário, que
aquelas pessoas que moderam, morreram por eles e também estavam morrendo
por eles; disse que parabéns, palminhas não enchiam bal'Figa, ele queria que o
Estado, o Federal, o Executivo pensassem um pouco mais naquele ramo
pronlssional que eles faziam com tanto carinho, com tanto amor, para que
aquela classe fosse percebida e, infélizlnente, estavam sendo percebidos
naquele momento de uma forma drástica; agradeceu o trabalho deles e disse
que, naquela parte, só não estava sendo pior por causa deles, por causa dos
enfemleiros, dos médicos, por causa dos profissionais de Saúde; parabenízou e
falou que ele esperava que o Executivo e todos os órgãos cojbpetentes acima
deles, o Legislativo, para que olhassem por eles e dessem uma remuneração e
uma atenção melhor para eles; a seguir, tomariam a palavra os senhor'es
Romilson Nascimento Silvo e Tais Camelíni Esteves que a passaram; tomou a
palavra o senhor Afonso Lopes da Salva que, depois de cumprimentar todos os
presentes, disse que aquela moção, naquele dia, era mundial do trabalhador da
enfermagem e que aquela data também foi pensada por uma questão de uma
epidemia e ele não sabia se todos sabiam daquela história, que fbi a Gripe
Espanhola, então, aquele era um dia de estarem lembrando daquele profissional
que teve um papel muito importante, não só nos hospitais, mas no país inteiro
eles tinham um papel muito importante desempenhando suas funções e muitos
profissionais acabavam acolhendo seus pacientes como se fossem filhos,
parentes e aquilo, sem dúvida alguma, dava ]nuito conforto às pessoas que
estavam intimadas, e os profissionais da Saúde erajn pessoas dedicadas que ele
achava que mereciam toda a atenção deles; lembrou que no ano passado eles
Hizeraln uma homenagem a eles naquele Plenário e, infelizmente, no ano
corrente eles não poderiam nem ir aos hospitais pai'a cumprilnentá-los, pela
questão que o Zé colocou lá, mas aquela questão também que o nobre Vereador
Magrão colocava, era uma questão muito séria, ele achava que a nívellnundial,
o Brasil estava em terceiro lugar em mortes de profissionais na área da Saúde e
aquilo era uma questão muito séria; lembrou que tinham várias denúncia, que
eles acompanharam na imprensa, de hospitais que não tinham nem
equipamentos para o pessoal trabalhar e, muita gente levou até capas dc chuvas,
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aquilo era um absurdo, então, eles tinham que, realmente, ficar do lado
daqueles profissionais, porque era uma questão importantíssima para a Saúde e,
principalmente, naquele momento, então ele queria deixar lá um abraço para os
pi'ofissionais de da área da Saúde do Hospital Walter Fen'ari, da UPA, das
UBSs e também disse que ele fez aquela moção e como todos os anos ele abria
para os Vereadores para quem quisesse assinar tajbbém aquela lboção, ele
achava importante ter todo o respaldo da Câmara para que pudessem
acompanhar, naquele momento, porque era uma questão muito séria para os
profissionais da Saúde, que estavam na linha de frente, eles estavam salvando
vidas e arriscando, como o Magrão colocou lá, eles tinham de ficar do lado
daquelas pessoas; falou de outra questão, também, que era sobre uln
requerimento que ele apresentou que foi a questão da NETELL que ele estava
acompanhando várias pessoas que além daquela questão económica que o
pessoalcolocava lá devido a pandemia que era o isolamento social, muita gente
estava fazendo um trabalho a partir da internet, a partir do seu site e as pessoas
dependiam de uma empresa como a NETELL para operar seus trabalhos, não
era uma questão de um bairro ou de outro, mas estava vendo que, em toda a
cidade, estava tendo problemas e tinha de entender o que estava acontecendo e
não poderiam deixar de novo o comerciante naquela situação e que viam que
estava complicado as ferramentas que eles utilizavam para o trabalho deles e
estava muito complicado, então, entrou com aquele requerimento pedindo
explicação da NETELL para que conseguissem, naquele momento de angústia,
principalmente dos comerciantes, eles conseguissem fazer uma intervenção
para que a Empresa desse uma resposta para Jaguariúna; disse que outra coisa
que o pessoalestava reclamando e por isso estava pedindo explicações, era que
o atendimento da NETELL era muito complicado, naquele negócio de ficar
ligando zero oitocentos, realmente, as pessoas tir]ham dificuldades ]nas, a
NETELL tinha aquela característica e, inf'elizjnente, não era só da NETELL,
mas de todas as empresas que prestavam aquele tipo de serviço de atendimento
ao cliente também tinham aqueles problemas, e a sorte el'a que como ela estava
na cidade muita gente ia lá e resolvia o problema; outra coisa, também, era que
se a empresa não estava prestando o serviço, se ela dava o desconto porque se
estava prestando o serviço, ela tinha de dar conta do recado, porque se não deu
tinha de ter um desconto e pagava aquele tipo de serviço, e que aquele

requerijnento já foi aprovado lá pelos Vereadores e eles tinhajn de estar
acompanhando aquilo porque, infelizmente, aquilo estava afêtando,
principalmente, o çomel'diante naquele momento tão difícil; agradeceu a todos;
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a seguir, usou a palavra o senhor Alfredo Chiavegato Neto que cumprimentou
todos, dizendo que na semana passada encaminham'am um ofício ao Prefeito,
por unanimidade daquela Casa, solicitando que a feira livre, que acontecia na
Praça Umbelina Bueno, voltasse à normalidade, haja vista que a Administração
fez uma reunião com os feirantes dizendo que eles poderiam voltar a trabalhar
desde que fossem em outro local e eles não concordavam; disse que, naquele
dia, eles tiveram novamente pessoas lá, antes de iniciarem a sessão, dizendo
que nada aconteceu e finalizaram apenas que, talvez, na próxima semana, não
no próximo sábado, mas no outro, daí sim eles poderiam deixar o local em
condições para ser feito uma feira livre, então, ele acreditava que a Prefeitura já
estava sinalizando sobre aquele assunto e eles foram unânimes em fazer aquele
ofício e encaminhar ao Executivo; eles sabiam da importância da feira no local
onde ela sempre se encontrou por diversos anos, ele achava que tinham de ter
um pouquinho mais de eficiência no cobrar aquela volta mais urgente, mais
premente por parte da Adlnínistração para os feirantes retomarem suas
atividades o quanto antes, porque estavam passando por dificuldades; ele
gostaria de fazer ullaa moção aos nobres Pares para que eles não deliberassem
mais nada naquela Casa, enquanto não resolvessem aquele problema que foi
ocasionado através da pandemia, que a Administração tomou medidas
diferentes daquilo que era o solicitado pelos feirantes, então, ele esperava que a
feira voltasse, tinha condições de já voltar sábado lá no local e, se não fosse
naquele sábado, mas no próximo, e que eles pudessem fazer de tudo para que
ela pudesse voltar o quanto antes e enquanto não voltasse eles deixariam de
deliberar qualquer coisa naquela Casa sobre aquele assunto, porque não era
justo, as pessoas estavam pedindo apenas para trabalhar; fez seu apelo à
Administração, que era dos feirantes aos nobl'es Pares, para que eles pudessem
mandar e, realmente, mostrar a força daquela Casa; falou, também, que ele iria
aproveitar uma deixa com a moção que o nobre Vereador Silva, gentilmente,
apresentou e solicitou e permitiu que ela fosse discutida posteriormente na
Ordem do Dia para eles poderem ter mais tempo de fala, porque sete minutos
era pouco para falarem tudo aquilo que eles precisavam na área da Saúde e,
como naquele dia doze era o Dia do Enfermeiro e no dia seguinte, dia treze, há
exatos quatro anos atrás, morreu, naquela Casa, a assessora dele, a Mana, da
qual, além de ter sido assessora dele, ela trabalhou por diversos anos no
Flospital como atendente, então, ele tinha lá todas as condolências à família e
ela era uma pessoa que além de tê-lo ajudado muito na vida dele, marcou muito
na vida dele e além de ter sido assessora dele, era uma grande amiga, então, ele
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perdeu uma pessoa que era de suma importância para ele e ele tinha todo o
respeito à f'amília dela; comentou soba'e o panfleto que o nobre Vel'eador David
mencionou e que soltaram, ele acabou vendo só através do whatsapp porque Ihe
encaminharam, enfim, disse que iria falar uma única verdade sobre aquele
panfleto e falaria com relação à pessoa dele, "hashtag fora Fred Chiavegato
no dia cinco de outubro que sei'ia a eleição, a pessoa poderia propor aquilo
votando democraticamente e o nome dele sendo citado lá, da mesma forma
como os dos outros Colegas sendo citados, estavam lá propondo um nome para
uma disputa no próximo pleito e cada um tinha o direito de escolher quem
estaria à frente da Administração e ele não iria se furtar daquilo nunca, ele seria
candidato, poderia ser candidato a vereador, a prefeito e ele era um pré
candidato a prefeito, aquilo que ele queria deixar claro a todos; disse àquelas
pessoas que citaram o nome dele com relação ao Hospital Municipal, que não
conheciam um pouco a história do Hospital e a dele em relação ao Hospital
Municipal, e que ele esteve presente em meados de oitenta e nove, noventa, na
colocação da pedra fundamental do Hospital, ele estava lá e em vinte e quatro
anos de vida pública votaram lá inúinei'os recursos de todas as maneiras para
aquele Hospital, e quando eles colocaram a pedra fundamental daquele
Hospital, todo mundo falava que eram loucos, porque era um elefante branco,
era isso e aquilo e nos dias atuais era um acalenta para a população de
Jaguariúna, que se estivesse doente tinha um local esperando para ser bem
atendido, uln dos tnelhores da Região, então, aquelas pessoas que falavam
aquilo não conheciam, e ele sabia que o jaguariunense conhecia aquela história;
lembrou que, por diversas vezes, transfonnaram aquele Hospital a ser o que era
atua[lnente, propondo medidas que fizessem ulb hospita] eficiente, ujn hospital
para a população de Jaguariúna, aquela el'a a grande preocupação deles, haja
vista a quantidade de recursos que mandavam para lá, então, as pessoas que
f'alavam aquilo e ele até agradecia que falavam aquilo, ele gostava que
levantassem a bola para ele cortar ou chutar, para ele era urna maravilha aquilo,
porque Ihe davam aquela oportunidade, ele era Vereador e seria Vereador até
trinta e um de dezembro e disse que a única verdade daquele panfleto era que a
pessoa poderia desejar "Fora Fred" até cinco de outubj'o, mas que ele ej'a
candidato e não iria deixar de lutar, fez muito por Jaguariúna, era um Vereador
que, por diversas vezes, fez e ajudou a cidade a se transforjnar no que ela era,
sem cobrar, principalmente, impostos, :muitos impostos da população; foram lá
os defensores, falou para o Bozó, que era uma cidade que sempre recebia
recursos Estaduais, principalmente, de ICMS, para que a população não tivesse
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de pagar o preço, principalmente, aqueles que apresentaram, então, ele ficava
até preocupado da voz dele se calar no futuro, quem falaria por ele, perguntou,
porque, até então, ele poderia dizer a todos que tudo o que fizeram até então
nada foi para lesar a população e sim para deixar a cidade ser o que ela era,
atualjnente, porque a cidade não chegou ao que ela ej'a cona uma simples
varinha de condão ou estalar de dedos, mas foi feito tudo através de trabalho,
muito trabalho e, além de trabalho, pouco dinheiro, porque não tinham os
recursos que tinham, atualjnente, quatrocentos e oitenta :milhões, eles
trabalharajn muito para ter aquele recurso, atualmente, e poderiam administrar
muito bem; manifestou seu maior respeito a todas as pessoas que lá foram
citadas, o colega David, que ele sabia que não era o pensamento dele, o Prefeito
Gustavo que ele sabia que não era o pensamento dele, que falou para ele várias
vezes dos problemas do Hospital, e ele esperava que aquilo que foi ventilado
pelo colega David e por isso ele pediu para a moção sej' discutida, porque era
algo que citou situações que, talvez lá, alguns colegas poderiam estar sabendo,
ele não estava, da qual ele não compactuava que o Hospital fosse regionalizado,
de forma alguma, eles só levariam para ele problemas e não tinham recursos
suficientes para poder manto-lo, aquela era a grande preocupação deles e quem
mantinha o Orçamento do Hospital eram os recursos do Município; disse que
ele sabia que o tempo dele havia acabado, pediu desculpas e desejou boa noite a
todos; em seguida, tomou a palavra o senhor Angelo Roberto Torres que,
depois dos cujnprimentos, falou que ele só gostaria de esclarecer o
requerimento dele junto à solicitação para saber dos valores das verbas que
foram enviados dos deputados, porque ele recebeu no whatsapp do Deputado
Capitão Augusto, que só ele liberou quase sete milhões para Jaguariúna e ele
não entendeu muito, então, por isso que ele fez aquele requerimento;
parabenizou lá o nobre Presidente junto com seus Pares do partido, do Baleia
Rossi que mandou trezentos mil; agradeceu ao Carlos Sampaio que
disponibilizou quatrocentos míl para a Saúde também; agradeceu ao Carlão que
era daquela f'orma que o chamavam e ele sempre se preocupava com Jaguariúna
e também junto com os Pares dele, todas as cidades que o apoiavam; disse que
só queria deixar claro o requerimento dele que foi naquela questão e que ele
sabia certinho quem fez a emenda, quem mandou os valores con'fatos; disse que
via que a cidade de Jaguariúna estava amparada na questão da precaução e
também na área da Saúde, parabenizou todos os lllédiços, os enf'enneiros e que
o dia deles eram todos os dias, porque eles trabalhavam todos os dias e que bom
que tinha um dia para homenagem-los; desejou que Deus abençoasse o trabalho
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deles, que eles desenvolviam no mundo; comentou que a cidade de Jaguariúna,
ele parabenizava por estai preparada caso houvesse uma pandemia como o
Vereador José Muniz colocou e que tinham dois casos, mas sem usar aparelho
respiratório, mas viam que dia a dia estava aumentando, então, tinham de
seguir, realmente, a quarentena, ficar em casa e se precisassem sair, saíssem o
necessário, e ficassem resguardados daquele Coronavírus que veio atrapalhar
todo o crescimento e progresso do Brasil; agradeceu a presença do pessoal da
beira que estive lá; comentou que ele lá, naquela tarde, esteve andando na Praça
e ele achava que poderia abrir no sábado já a feira e não tinha porque, a obra
estava na calçada, não tinha porque deixar fechado lá; pessoas que queriam
trabalhar não poderiam, lugares f'echados, uma loja, um comércio, mas os
feirantes estavam autorizados e dentro do pt'ograina da prevenção, com cautela,
com certeza seriam orientados se fosse o caso, que fosse corno o Vereador
M.agrão citou os colegas da Guarda Municipal poderiam estar organizando as
RIJas em frente à Caixa, mas que eles liberassem para os feirantes trabalharem,
ele também estava lá e mais uma vez ele pediria para o Prefeito acatar a
solicitação deles, atender os pedidos deles, porque a beira el'a só de sábado e de
sábado o pessoalde Obras não iria estar trabalhando, iria estar parado o serviço
na calçada e seria até bom que estivesse em obras lá, pelo menos o pessoal
passava pela feira comprava e iria embora, porque se tivesse lá pronto, o
pessoal iria sentar, comer um pastelzinho, então, era até bom que estivesse
daquele jeito, pelo menos comprava e ia embora; aquela era a fala dele e, mais
uma vez, disse que ele estava com eles naquela questão dos feirantes para que
voltassem a trabalhar o mais rápido possível; a seguir, tomou a palavra o senhor
Walter Luas Tozzi de Camargo que cumprimentou todos os presentes e todos
que os acompanhavam pelas redes sociais, dizendo que era um pouco triste ver
o Plenário vazio, mas e]e tinha a certeza de que estavam trabalhando ]á
constantemente para que o Poder Legislativo fosse bem representado; iniciou
com relação ao recurso que foi indicado para a cidade de Jaguariúna, de
trezentos mil reais pelo deputado Baleia Rossi, que viria ajudar na fl'ente ao
combate ao Coronavírus; agradeceu aquele empenho daquele Parlamentar e
disse que era fruto do trabalho daquela bancada do MDB composta por ele,
pelo Vereador Magrão e pelo Vereador Cecon, e foi prontamente atendido e ele
tinha a certeza de que seria muito útil na aplicação para poderem salvar vidas;
agradeceu ao deputado Baleia Rossi; falou com relação ao valor que, na semana
passada, lá eles mencionaram que seria repassado ao Município, naquela
votação da propositura de auxilio aos Estados e Municípios ao Congresso
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Nacional, a resposta, disse ao Vereador Neguita, foram seis milhões
quatrocentos e cinquenta mil que a bancada do MDB, a bancada do Capitão
Augusto, diversas bancadas votaram a favor e, graças ao empenho daquelas
bancadas de Deputados no Congresso, aquele valor pede chegar até o
N4unicípio de Jaguariúna, então foi um trabalho conjunto de todo Senado
Federal para que eles pudessem receber toda aquela proporção de recursos e,
com aquilo, minimizarem os impactos que estavam acontecendo na economia;
era visível urna queda acentuada de ICMS por causa da falta de dinheiro de
circulação da riqueza que, realmente, não estava circulando, do comércio, das
indústrias e o Município so&ia diretamente aquele impacto e, muitas vezes, não
aconteciam milagres, era simplesmente uma compensação para que
conseguissem manter as estruturas funcionando de Saúde em um motnento
mais difícilque a economia estava atravessando e o Município soítia também, e
outros impostos, outros tipos de taxas, outros tipos de arrecadações também
caíram naquele momento e ele se lembrava de que tinha levado lá um número
que até o Vereador Fred mencionou outro dia, na ordem de quarenta e seis por
cento no ICMS e era muito significativo, muita coisa pai'a manter a máquina
funcionando, então pol' isso aquela destinação de auxílio do Governo Federal
aos Estados e Municípios vinha para completar aquilo, então, era só para
esclarecer de onde saíram os seis milhões quatrocentos e cinquenta; agradeceu
a resposta pronta ao requerimento de autoria dele e do Vereador Cecon, de
número quarenta e um, ao PROCON da cidade, o qual prontamente respondeu
sobre o trabalho deles durante a pandemia, era inadmissível como o próprio
Vereador Luiz Carlos colocou de pessoas querendo tirar vantagens da desgraça
dos outros e tinham Órgãos que trabalhavam por eles fazendo a fiscalização
daquilo e o PROCON colocou como resposta, com uma equipe reduzida
conseguiu constatar fannácias abusando do poder, abusando de produtos, de
preço, supermercados fazendo aquilo em um momento que estavam vivendo
tão delicado, eles tinham de se unir em prol da vida, então, enquanto uns
lutavam para poder trabalhar, outros, infelizmente, não sabiam trabalhar e
respeitar o outro com a dignidade que mereciam; não precisava ser somente a
fraude que viram na imprensa, mas o álcool em gel fora do preço que tinha de
ser vendido já era um grande estrago na sociedade e na cidade e o PROCON
estava bem atento àquilo; parabenizou o PROCON; falou que tinha visto pela
cidade a pintura de sinalização de solo pela Secretaria de Mobilidade Urbana,
uma ação muito importante e que aquela Casa cobrou muito também e
precisavam daquela recuperação e ele parabenizava o trabalho; deixou lá urna
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cobrança na questão das placas e sinalização das ruas porque também tinham
pessoas com muitas dificuldades, não tinham como enxergar e ele pedia o
empenho naquela questão, pela Secretaria; comentou que já havia sido dito por
todos que aquele dia era o Dia da Enfermagem, parabenizava, sim, aqueles
pt'ofissionais, poderiam fazer aquilo à distância, mas valoriza-los era mais
importante como lá já tinha sido dito pelo Vereador Magrào; valorizar o
profissional queria dizer pagar o salário digno, dar condições de trabalho e,
principalmente, segurança para que ele pudesse atuar e que sabia que muitos
perdiam a vida para poder salvar outras vidas; deixou lá seu respeito e
valorização àqueles profissionais, principalmente, naquele momento grave de
pandemia que vivam mundo afora, e sendo ujn dia internacional a todo
profissional de Saúde lá ele rendia todo o seu respeito a eles; falou que fez uma
moção à Procuradoria Geral do Trabalho, pedindo recursos oriundos de ]nultas
de um Fundo que existia na Procuradoria para serem revertidos àqueles
profissionais da Saúde na compra de EPls e ele recebeu resposta naquela
semana da Procuradoria, que o pedido foi encaminhado ao TRT 15, para que
pudesse ser atendido e ele ficava muito feliz em saber que aquilo poderia
acontecer, ver uln dinheiro podendo ser aplicado na segurança daqueles
profissionais que estavam na Saúde, naquele dia tão importante que trataram
naquela noite; a seguir, parabenizou à Secretaria da Educação e mencionou
duas moções a do Vereador José Muniz e da Vereadora Cássia também, e a
outra da enfermagem foi do Vereador Silva, onde o Programa "Minha Merenda
em Casa" fbi um Sucesso e ele foi visitar o Progl'ama, acompanhar o trabalho e
viu a qualidade dos produtos que lá estavam sendo entregues às famílias, a
qualidade da ]narmitex e das ü'utas que estavam sendo entregues era excelente
e, cota certeza, no momento em que estavam vivendo, poder prover,
principalmente, o alimento a quem mais precisava, ele achava que era uln
pontapé inicial de uma sociedade que deveria se reinventar sim, mas reinventar
em solidariedade; parabenizou a Administração por aquele trabalho; falou que
iniciariam em breve, a partir do dia seguinte, a Educação à distância para que
pudessem ter a continuidade dos trabalhos, sabiam que seria entregue um kit
para aquele acompanhamento e que o mundo havia mudado e a Educação tinha
de acompanhar aquela mudança e a cidade de Jaguariúna estava fazendo aquele
trabalho e ia, com certeza, produzir bons frutos e onde existia a palavra crise
para a economia, existia a palavra crescimento e que todos pudessem, naquela
crise de Saúde Pública, crescerem como pessoas e serem mais solidários a tudo
o que estavam vivendo; agradeceu a todos. Terminado o Expediente, o Sr.
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Presidente suspendeu a sessão por 15 (quinze) minutos, confollne determinava
o Art. 149, Parágrafo Ünico, do Regimento Interno. Terminado o prazo
concedido, o Sr. Presidente reabriu a Sessão determinando a feitura da
chamada, onde foi anotada a presença dos seguintes Srs. Vereadores: Afonso
Lopes da Salva, Alfredo Chiavegato Neto, Àngelo Roberto Torres, Cássia
Murer Montagner, Cristiano José Cecon, David Hilário Neto, Inalda Lúcio de
Barras Santana, José Muníz, Luiz Cardos de Campos, Rodrigo da Sirva Blanco,
Romilson Nascimento Silva, Tais Camellini Esteves e Walter Luís Tozzi de
Camarão. Constatado número ]'egimental, o Sr. Presidente deu início à Ordem
do Dia: Em Primeira Discussão seria apreciado o Projeto de Lei Complementar
n' 002/2020 do Executivo Municipal, que altera, conforme especifica, a Lei
Complementar Municipal n' 209/2012, que dispõe soba'e o regime jurídico
único estatutário, regime próprio de previdência social e plano de cargos,
carreiras e vencimentos dos servidores públicos integrantes do quadro funcional
da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de
Jaguariúna, e dá outras providências, porém a Sra. Cássia Murer Montanger
apresentou requerimento, baseado no Parágrafo IJnico do ait. 229 do
Regimento Interno, solicitando vistas ao projeto de Lei Complementar n'
002/2020 do Executivo Municipal, ora em discussão. Eln discussão e votação o
pedido de vistas foi o ]nesmo aprovado por unanimidade de votos e o Projeto de
Lei Complementar n' 002/2020 do Executivo Municipal, que altera, conforme
especifica, a Lei Complementar Municipal n' 209/2012, que dispõe sobre o
regime jurídico único estatutário, regime próprio de previdência social e plano
de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos integrantes do
quadro funcional da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional
do Município de Jaguariúna. e dá outras providências foi encaminhado para a
Ordem do Dia da Décima Segunda Sessão Ordinária a ser realizada no dia
dezenove de maio de dois mil e vinte. A seguir, em Única Discussão foi
apreciada a Moção n' 021/2020 do Sr. Afonso Lopes da Salva de
congratulações e louvor a todos os trabalhadores em eníérmagem da Secretaria
de Saúde do Município de Jaguariúna e do Hospital Walter Fen'ari pela
passagem do "Dia do trabalhador em Enfermagem", ocorrido em 12 de maio
(Quorum de deliberação: maioria simples: Art. 49, "a' $ 1', do R.l); em

discussão, pediu a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Neto que cullaprimentou a
todos, dizendo que, mais uma vez, agradecia a aprovação do requerimento,
jogando a moção para a Ordem do Dia, e parabenizou o Silva pela moção
apresentada àqueles proãssionais que, realmente, mereciam todos as
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congratulações daquilo que eles podiam prevê-los como administradores, pelo
menos, Vereadores; disse que foi muito bem lembrado aqueles profissionais
que estavam à frente de ujn embate maravilhoso frente à COVID, e como
surgiu aquele fato que foram aqueles panfletos, disse ao Silva, e também eles
tiveram a oportunidade e sabiam daquilo que estava sendo ventilado no
Hospital Municipal Walter Ferrarí, ele quis aproveitar aquela oportunidade,
para eles poderem abrir aquele campo de discussão, haja vista que eles tinham
um prazo um pouquinho maior para discutir aquela situação do Hospital Walter
Fen'ari; disse ao Presidente que muita coisa estava sendo dita, da
regionalização, e que ouviram dizer que uma parte da área térrea do Hospital
iria ser transferida para o Fontanella, consequentemente, ali seriam instalados
mais leitos e, consequentemente, talvez, mais UTls, e que era algo que ele não
tinha a informação de pronto, e que sabia que alguns Colegas podiam ter e ele
achava que seria prudente da parte deles estarem ali discutindo isso para poder,
realmente, saber buscam informações àquela pessoas que talvez soubessem e
fizeratn aquele protestos através daquele panfleto, dizendo que eles não
estavam fazendo nada, e que isso podia ser uma hipótese, e tambéjn se tivesse
algo acontecendo, eles não estavam sabendo de nada mesmo, e voltava a dizer
que o Hospital Municipal, para ele, merecia toda a atenção possível, e que ele
era uma pessoa que sempre defendeu o Hospital Municipal Walter Ferrari, as
pessoas que estavam ali à frente, e que podia até, em detenninado momento,
não concordar com alguma forma que foi conduzido, luas foi tudo esclarecido,
e ficava preocupado quando se ventilava pelas situações que eles estavam,
principalmente, o termo que foi usado lá, que eles estavam vendendo o
Hospital, privatizando o Hospital, foi o termo que se usou lá no panfleto, e não
era assim, e que isso nunca foi objetivo da Associação Santa Mana de Saúde e
sim, prestar um atendimento cada vez melhor à população, principalmente,
voltava a dizer, de Jaguariúna, por isso que eles mandaram recursos num
número, realmente, vultuoso, para que lá desempenhasse um bota tratamento a
todas as pessoas que procuravam o Hospital Mtmicipal Walter Ferrari; disse
que gostaria de lançar a discussão ali na Casa e aproveitando, justamente, a
Moção, e disse ao Sirva que foi essa a deixa que ele pediu da Moção, e que
nada contra à moção dele, era favorávelmerecidamente, mas ele achava que era
uma forma deles estarem conversando através dos meios de comunicação, e
eles também terem ali alguma informação caIU relação a isso, se alguill Colega
teve; e tendo alguém do Plenário Ihe informado, que no panfleto dizia-se
vender o Hospital, ou privatizando, isso não tinha cabimento, nada se f'oi
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discutido em respeito a isso, ]nas ele ficava preocupado, sim, se algo estivesse
sendo feito para atrair pessoas da Região sem a devida contrapartida, ou com
uma contrapartida que eles ainda não sabiam, e que ele gostaria de ter alguma
informação, se algum Colega tivesse, se não tivesse e se eles pudessem, no
amanhã, talvez convocar ou convidar a Presidente do Hospital para prestar
algum esclarecimento, não sabia e ali ia a sua sugestão; desdou boa noite e que
retomava a palavra depois, assim que os nobres Pares pudessem se expressar
também; a seguir, pediu a palavra o Sr. Afonso Lopes da Salva que disse ao
Fred que aquela questão, não el-a que eles eram bonzinhos, e achava que eles,
como Vereadores, corno cidadãos, achava que eles tinham que privilegiar
sempre a discussão, e que ele aprendeu ejn sua vida política e também sindical,
que discussão, por mais que ela fosse dura, ela era sempre construtiva, e que ele
acreditava muito na questão do debate, de conversar, de discutir, e que achava
que era importante, e que aproveitou para... e quando se acreditava em
determinadas coisas, se tinha que demonstrar isso através de gestos, mas ele até
queria entender aquela discussão, porque pelo que ele viu na imprensa, o
Estado sobrepunha a questão do Município, se ele mandasse vaga, e que isso
ele acompanhou na Imprensa, e que ele tinha que aprofundar, claro, e que
aquela discussão que ele estava colocando ali, o Estado sobrepunha a questão
do Mtmicípio, se ele precisasse de alguma coisa, o Município tinha que atender;
outra coisa, como era feita aquela abordagem do Estado para com o Município?
Disse que naquela questão da pandemia, eram algumas situações novas, que
eles nunca viram, até das relações deles, no dia a día, as relações humanas, eles
vinham vendo muita coisa nova, em relação de trabalho, e, principalmente,
nessas relações do Estado, e que ele sabia que Campinas, não sabia se tinha
sido feito através de protocolo ou não, não sabia como tinha sido feito isso, o
Estado, realmente, requisitou algumas vagas de Campinas, e que ele estava
acompanhando na impl'ensa, e foi feita uma negociação, e que o Estado não
mandaria para Campinas nenhum vaga de pessoas com Covid, mas abriria
vagas para outras enfennidades para, justamente, desafogar um pouco a
Capital, eles mandariam aquelas vagas para Campinas, e o Estado se
coinprometeria... e que ele não sabia como tinha sido feita aquela negociação,
se avançou, e que tudo o que e]e estava fa]ando a]i, erajn coisas que e]e ]eu e
viu na imprensa, e que eles precisavam entender aquela questão da Legislação e
entender como era essa relação do Estado para com o Município e tal, sobre
essa questão das vagas; disse que do Hospital, tajnbéjn, eles tinham que pedir
alguns esclarecimentos e que ele, realmente, não sabia como estava isso e tal, e
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que eles tinham que estar acompanhando, mas o importante era que eles
estavam privilegiando a vida e, realmente, eles estavam correndo atrás, e que
viam que o Município estava tomando algumas iniciativas de prevenção, e que
não sabia se eles vinham acompanhando, mas tinha algumas cidades que
entraram no colapso, não tinha como sistema de saúde onde atender mais,
chegou, esses mtmicípios por mais políticas de prevenção que tiveram, eles
entraram ejn colapso, mas ele achava que o papel deles ali, era entender isso,
como que era essa relação naquele momento do Estado com o Município, se
podia o Município abrir vaga, se não podia, mas eles tinham que compreender
isso, e que a discussão era rica para eles estarem aprendendo; a seguir, pediu a
palavra, novamente, o Sr. Alfredo Chiavegato Neto que disse ao Silva, que ele
achava muito pertinente o que o nobre Vereador disse, e a preocupação deles,
realmente, era se havia aquele tipo de discussão, porque, disse a todos, eles
eram cobrados todos os dias, não pelo fato do Covid, como muito bem disse o
nobre Vel'dador Cecon, e que no hoje eles tinham, que foi apresentado ali, vinte
e sete casos, mas eles tinham diversos e inúmeros casos de outras doenças que
ao seu ver e através de muito que estava acontecendo, se esqueceram dela, e
existiam; talvez pessoas que estavam usando a UTI não fossem só de Covid,
mas tinham outras enfermidades, e, até então, o Hospital da cidade de
Jaguariúna para o Estado, para a Federação, e isso foi solicitado muitas vezes
pela Casa, solicitando recursos para se manter o Hospital, um pouco que fosse
de recursos para manter o Hospital Municipal, e nunca veio nada, e que veio
um dinheiro do SUS que era frente àquilo que eles mandaram do Hospital, era
algo ella tomo apenas de quinze por cento ao mês, para que enfrentasse tudo
aquilo que eles gastaram no Hospital mensalmente, e que era ]nuito pouco, e
que agora, se não fosse muito bem negociado isso, não tinha porque negociar, e
que tinham que dar uma preferência, principalmente, naquele momento eln que
estava ali o "Elefante Branco" que eles escutaram a vida inteira que desse ali o
respaldo para a população de Jaguariúna e que era isso que ele gostaria de saber
o que estava acontecendo, realmente, corno muito bem o Silva disse, que
poderia ser que tivesse uma sobreposição, uma exigência por parte do Govemo
Estadual em cima do Município, que os preocupava, porque se eles
começassem a receber... diante de manifestação no Plenário ele disse que era
aquele tipo de discussão que eles tinham que fazer para eles não serem pegou de
surpresa, por isso que ele aproveitava o debate e que ele gostaria de ouvir os
nobres Pares, também, porque Ihe preocupava, disse a todos, até aquele dia
aquilo que o Cecon falou, que apareceu dinheiro de todo quanto era lugar para
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tratar do Covid, e que tinham tratado até aquele momento, de recua'sos, só do
Orçamento do Govemo do Estado, ou melhor do Govemo Federalvieratn seis
milhões, para tratar de vinte e sete pessoas, por enquanto, e que era para
olharetn a desproporcionalidade, porque eles tinham outras enfermidades que
talvez não tivesse a mesma atenção e que eles tinham que pensar em governar
para todos e que eles sabiam que a pandemia estava aí, e que não iria nejn
entrar nesse assunto, iria deixar para a Explicação Pessoal com relação à sua
opinião, com relação à pandemia, mas era importante eles..., porque dali para
frente reflexos iriam acontecer e muito no Mtmicípio, principalmente, no
Hospital Municipal, e que esperava que fosse para o bem, e pediu desculpas por
se estender, aos nobres Pares, e sabia que tinha vinte minutos; a seguir, pediu a
palavra o Sr. David Hilário Neto que cumprimentou a todos anais uma vez,
dizendo que, primeiramente, em clima da moção, parabenizou a todos os
profissionais de enf'ermagem, que estavam na linha de frente, todos os dias e
isso não só en] pandeinia, todas as outras doenças, que podiam ser contagiosas,
e eles sempre na linha de frente, manhã, tarde e noite, e eles sabiam que isso era
algo fündalnental para o sucesso de sair dessa pandemia com pontos positivos,
e muito Ihe preocupava, e que eles viram na TV, naquela semana, que o número
de enfermeiros, técnicos e médicos, profissionais da Saúde em geral, estavam
contaminados com o Covid, e mesmo assim não deixando a peteca cair,
segurando finde, e isso era algo ]nuito importante; disse que eln cima do quc o
nobre Colega Fred falou e que isso Ihe preocupava muito em alguns aspectos:
primeiramente, eles foram surpreendidos quando a UTC do Hospital virou UTI
e até para os nobres Colegas que não estavam na Casa na gestão passada, aquilo
foi discutido na Casa por diversas vezes, porque a UTC, ali em Jaguariúna,
Unidade de Terapia, e que ele não iria saber o significado do C, mas era uma
unidade terapêutica que atendia toda a demanda da cidade, porque ela tinha um
respirador, ela tinha os equipamentos necessários, tinha um médico lá, tinha um
enfermeiro vinte e quatro horas lá dentro; o Sr. Afonso Lopes da Salva
perguntou sobre a unidade ser CTI, o Vereador disse que era UTC, se ele não se
enganava, e que tinha o CTI, a UTC e a UTI, eram três tipos, e que, se ele não
se enganava, aquilo era UTC, se não estivesse equivocado, e mudou para UTI,
legal, mudou o nome, disse, só que isso gerava um problema; comentou que,
antigamente, aquele nome não era utilizado em Jaguariúna, justamente, pal'a
não ter intervenção do Estado, porque no momento em que se tinha um leito de
UTI disponível, necessariamente se era obrigado a disponibilizar aquele leito
para a Região, e que se tivesse um paciente precisando de UTI, Campinas,
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Pedreira, Santo Antonio de Posse, Jaguariúna era obrigada a receber, e que isso
fazia parte de regionalização, e que isso eles sempre combateram em
Jaguariúna; disse que isso não era egoísmo, mas eles ali estavam para legislar
sobre o dinheiro do munícipe de Jaguariúna, que era o que pagava os seus
impostos, e era para e]e que aque]e Hospita]tinha que servir e tinha que ser útil,
e que todo outro serviço que pudesse ser vendido cojn o lucro para o Hospital,
para os municípios vizinhos, isso precisava ser aprovado pela Casa, caso
contrário isso não era permitido; o Sr. Alfredo Chiavegato Neto pediu a palavra
e disse que só para deixar claro que urgência e emergência... o Sr. David
Hilário Neto disse que o PS, Pronto Socorro sempre foi aberto e era aberto, e
que Pronto Socorro era universal, e que podia vir gente do Brasiltodo porque o
Pronto Socorro era porta aberta para a população e que isso sempre teve, o
Município sempre fez os exames necessários, não se olhava de onde que era, e
que era só a questão da intel'nação e que quando chegava um paciente em
Jaguariúna de uma cidade vizinha, ele era encaminhado para o centro de
referência dele, e que Pedreira era Amparo, era encaminhado para Amparo,
Santo Antonio de Posse, se ele não se enganava, era Caibpinas ou Movi, era
encaminhado para o seu centro de referência, e o atendimento jamais foi
negado; disse que o que muito o preocupava, com aquela especulação toda que,
após soltar aquele material na rua, ele começou a buscar o que estava
acontecendo, e que isso tinha sido do dia anterior para aquele, e que tinha
falado com o nobre Colega que ele teve a informação por um fornecedor, e que
não tinha informações concretas sobre isso, por isso que ele trouxe aquele
assunto para a Casa para ser a discussão, de que a parte de baixo do Pronto
Socorro, de todo o PS ali, Clínica Médica e Administrativo seria remanejado
para o Fontanela, e que pagariam uln aluguel, porque o prédio não era da
Prefeitura, no qual aquele prédio já estava reformado, segundo a informação
que chegou para aquele fornecedor, e que estava catando a questão de macas
para ficar na parte de baixo para ser a criação de leitos, e que não falou UTI, ele
Calou leitos; disse que o que ]nuito o preocupava era que se fosse criado aque]es
novos leitos, sim, ainda mais se tivesse o nome de UTI, sim, eles iriam ter urna
regionalização imposta pelo Estado, e era isso que não dava para se admitir, e
só para eles terem uma ideia, uln leito comum, no hoje, o SUS não pagava
cinquenta pol cento do que era gasto, ainda mais num Hospital como o de
Jaguariúna que era de extrema qualidade nos seus exames, era de extrema
qualidade na medicação e nos seus profissionais; disse que um proHlssional de
Jaguariúna que era muito bem valorizado, tanto os profissionais do Hospital,
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como a questão de equipamentos e ]nedicamentos, eles estariam pegando
aquele recurso tntmicipal e passando para regionalizar, e isso era egoísmo,
perguntou; disse que não era egoísmo, mas ele não podia tirar de Jaguariúna
para abrir a porta para outros munícipes que não residiam na cidade, e que essa
era uma luta que eles vinham ena'entendo durante muitos anos e isso não podia
ser permitido, e colmo o nobre Colega Fred falou, precisavam levantar mais
informações, sim, mas não deixar isso acontecer de forma alguma, e que aquela
regionalização não seria bom para o munícipe que morava na cidade, e que
aquele que era munícipe de Jaguariúna e pagava o seu imposto ejn dia e sabia
da qualidade que tinha o Hospital, tudo isso estaria indo por água abaixo,
porque qualquer paciente da Região, poderia ser internado num leito de UTI ou
numa enfermaria em Jaguariúna e isso numa super lotação, o custo aumentava,
num custo elevado, o munícipe estava pagando a conta; disse que seria
importante ]nesmo a presença de algum responsável da Saúde ou a própria
Presidente do Hospital, e irem esclarecer aquelas dúvidas para eles, porque
segtmdo aquele fomecedor comentou com ele, aquela mudança já acontecia no
dia vinte, e que não era algo que estava sendo pensado, já estava sendo
executado, sem aquela Casa ter a menor ciência, e que não tinha vergonha de
dizer, não tinha informação nenhuma daquela questão; a seguir, o Sr. Walter
Luís Tozzi de Camargo tomou a palavra dizendo que iria fazer uso da palavra
até para esclarecer o CTI e UTI, e que foi o que ele encontrou, rapidamente, na
pesquisa e que UTC ele não achou, e que só achou CTI e UTI, até para
esclarecer a todos e que iria pontuar ali até para eles entenderem o objeto da
discussão que eles estavam fazendo; CTI -- Centro de Terapia Intensiva, não
abrigava casos especializados em uma patologia específica, mas sim todos os
pacientes que precisavam de acolnpanhalnento intensivo; UTI era destinava a
casos específicos como l.JTI Neonatal, Pediátrica, Adulta, Cardiológica,
Neurológica, para queimados, pós operatório, e era geralmente encontrado em
hospitais de grande porte, e que era a classificação dos dois conceitos para eles
começarem a entender; disse que gostaria de fazer mais ujba vez menção ali à
f'ala anterior que ele fêz, onde insistia, que eles tiveram uma diminuição na
arl'ecadação visívele notória, e isso eles não sabiam por quanto tempo e quanto
iria acontecer; disse que os recursos destinados à Saúde eram de extrema
importância naquele momento, pra manter a mínima da estrutura básica
funcionando, e, diante, daquele cenário, achava que a Câmara Municipal não
podia se furtar da sua responsabilidade e o seu papel de fiscalizar, de buscar a
verdade, haja vista que eles tiveram um requerimento, achava que do Vereador
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David, se ele não se enganava junto ao Hospital, e pediu à Diretora Alzira que
Ihe trouxessem a caixa, e que ele gostaria de ilustrar o que eles estavaila
falando, para mostrar que o Poder Legislativo de Jaguariúna, realmente,
trabalhava, e que o requerimento que foi apresentado gerou todos aqueles
documentos que estavam ali dentro daquela caixa, e disse que era aquele o
papeldeles, de Vereador, de fazer, realmente, da transparência e a transparência
chegam' até a população as informações, e que ele achava que era pertinente e
oportuno qualquer discussão naquele sentido, mas ali deixava a sua menção ao
Hospital que, prontamente, respondeu quando solicitado, tanto que aqueles
documentos vieram para a Casa e Ihe chamou até a atenção pelo volume e
quantidade dele, e era importante eles analisarem todos, para que eles tivessem,
também, consciência se havia algum equívoco ou não, no uso dos recursos
públicos destinados à Saúde; disse que, em publicações recentes, em redes
sociais, algumas citavam que estava vindo recursos, mas era para fiscalizar,
porque eles viam, Brasil afora, algumas coisas, infelizmente, acontecendo, num
momento grave de crise e que esse era o papel, realmente, do Vereador, e
quando eles tentavam entendem- qual a relação do Mtmicípio com o Estado, e
qual a relação que o Estado tinha com o sistejba de saúde deles, e que era
lógico que a Casa tinha que se posicionar, sim, e ali fazia menção ao Vereador
Fred pela iniciativa dele, de propor aquela discussão de uma maneira
transparente e democrática, e que isso era o papel da Câmara Municipal, esse
era o papel dos Vereadores que honravam estar ali presentes naquela Casa de
Leis; disse que ali deixava uma menção de repúdio a aros covardes, de
panfletos apócrifos jogados na madrugada pelas ruas denegrindo a imagem,
inclusive, de nobres Vereadores, da Casa e que achava isso um ato covarde de
pessoas inescrupulosas, e, principalmente, de malcaráter, e que quando se tinha
que discutir, realmente, questões de vida pública, com recursos públicos e da
saúde da cidade, era ali, era na Câmara Municipal, com certeza, tinham treze
pessoas tendo essa obrigação e tendo, principalmente, esse papel e dedicação
para isso, por isso ali, disse ao Fred, tinha todo o seu respeito à colocação dele,
e que agora conseguia entender porque da moção vir para aquele momento, e
que achava que era oportuno e necessário, e deixava ali, também, o seu
agradecimento ao Hospital por ter fomecido as informações à contento, e que
tinha certeza que as novas que eles iriam pedir também viriam para debate
daquela Casa; agradeceu; a seguir, pediu, novamente, a palavra o Sr. Alõ'edo
Chiavegato Neto que disse que ele só gostaria de deixar claro à população de
Jaguariúna, e ali agradecia as palavras do nobre Vereador Waltinho, e que ele,
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Fred, sempre foi uma pessoa de posição, sempre marcou sua posição, se
estivesse certo ou errado, luas ele tinha sua opinião, e a seguia sempl'e, e o
Hospital Municipal, que ele bem disse que foi feita a pedra fundamental em
oitenta e nove e que eles estavam falando de trinta anos atrás, e o Hospital
estava lá, e que ele sempre foi diHcil, realmente, conduzir os trabalhos, por
causa que necessitava de muito recurso do Orçamento, e que eles sabiam muito
bem disso, e, em nenhum lnoinento em trinta anos, em nenhum momento,
ninguém do Estado, do Governo Federal falou assim; "Eu vou ajudar o Hospital
de Jaguatiúna", mesmo sabendo que ali eles prestavam um trabalho de
excelência, e que eles sempre falavam assim, e que ele sempre foi franco caiu
os nobres Pares, eles sempre falavam: "Vocês são loucos, entrega esse hospital
pta o Governo, entrega esse hospital para não sei queml" E que eles falavam
isso para eles, eles não queriam, porque eles falavam que era muita
responsabilidade para um município tão pequeno, !nas, como eles tinham
recursos, eles aguentavam, e estavam aguentando até então, não sabia até
quando, porque se caísse em ]'muito a arrecadação, alguém teria que pagar a
conta, ou eles iam entregar mesmo, ou iria acontecer, realmente, da população
ter que pagar mais por isso; disse que ele estava dizendo que ele não podia
concordar que numa situação, como naquele dia, se não fosse bem negociado, e
falassem; "Receba tudo agora, porque nós estamos precisando do Hospital de
Jaguariúna", porque ele sempre escutou do Estado e do Governo Federal; "Se
virem com o problema que vocês criaram. O filho é seus, cuidem!" Disse que
em tantos anos de vida pública, ninguém veio ali e deu um milhão de reais por
mês para o Hospital de Jaguariúna para ajudar; disse que eles prestavam bons
serviços e cobravatn por isso, pergLmtou; disse que não, mas que precisavam de
recursos, de ajuda, recursos, sabia lá; disse, entre outras coisas que tinham
verbas de deputados que mandavam, enfim, sabiatll que o Govei'no do Estado,
Governo Federal, ajudou e ajudava por diversas situações, por mês e mês a flo,
Santas Casas por aí, tinham essas ajudas mensais, que o Governo mandava e
ainda não dava, e que eles não precisavam de ]nuito e que achava que uns dois
milhões por mês para o Hospital Municipalajudaria e salvaria aquele Hospital e
melhoria ainda mais o atendimento, não só para população de Jaguariúna e aí
sim, poderia refletir, se os recursos estavam vindo, poderiam estender para
Posse, para Pedreira, enfim e tudo o mais; disse que, no hoje, se eles falassem
que estavam precisando mesmo e como foi dito ali que eles tinham a UTI, não
sabia quantos os pacientes, mas não tinha só paciente de Covid ali, devia ter
alguém internado que sofreu acidente, que teve um ataque cardíaco, sabia lá,
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tudo aquilo que poderia levar a pessoa a ficar internada, que precisava de UTI,
iria precisar, ou CTI, independe do nome que se desse, agora, não el'a justo, no
h(je, depois de tudo isso, que eles estavam preparados e voltava a dizer que iria
citar o exemplo seu com relação à Covid, ficasse em casa, quem pudesse ficar
em casa, quem podia trabalhar, iria trabalhar, e que ele, se estivesse doente, ele
tinha que ir no seu serviço público de saúde ser atendido bem, coisa que a
maioria dos mtmicípios não fizeram e o Estado não ajudou a f'fizer, e que se no
hoje estavam preocupados era porque sabiam que se tivesse um problema e um
colapso lá, quem seria afetado com isso, pergLmtou; o Prefeito e o Governador,
principalmente, de todas as cidades, e que não estava falando só da deles,
porque a deles tinha o Hospital, cinco, seio, dez leitos, iria atender o povo de
Jaguariúna, não a região inteira, porque ninguém se preocupou em fazer isso
daí e ninguém era cobrado para se fazer isso, e que era isso que ele gostaria de
deixar claro para eles, que não dava para admitir simplesmente porque o
Governador pediu, e sabiam que era uma situação de emergência, disse que
não, e que iam se sentar na mesa, e se queria mandar para cá era para mandar
dinheiro, porque sem dinheiro ninguém fazia nada, podia f'azar agora com um
pouquinho que foi mandado, mas depois, lá na frente, alguém teria que pagar a
conta, e que essa era a sua preocupação, e desdou boa noite a todos; a seguir,
pediu mais uma vez a palavra o Sr. David Hilário Neto que disse que, só para
corrigir, era UTC mesmo, Unidade de Terapia Crítica, e que a única diferença
dela para a UTI era o recebimento de verba que a UTI mandava recursos e a
UTC, não, só que, automaticamente, se tinha que abrir para atender à região, e
que por isso que nunca foi UTI em Jaguariúna, porque os aparatos sempre
6oraln de UTI, mas com o nome UTC, e que era só para dizer que era UTC
mesmo, conforme ele tinha dito; disse que o que muito o preocupava, era que,
conforme o nobre Colega tinha falado, era um investimentos de anos feito pela
população de Jaguariúna, porque o Hospital el'a gerido noventa e nove por
cento do recurso próprio e, naquele momento, eles abriretn para uma
regionalização, onde o recua'se que iria vir era bem menor e que isso já tinha
sido debatido diversas, inúmeras vezes, na Casa, que era muito abaixo do que
el'a gasto, e eles tinham que pagar aquela conta e, automaticamente, caía a
qualidade, e que não adiantava falar que não caía; disse que o que muito o
assustava, também, era que caju a criação de novos leitos, iria ter leitos
sobrando, porque no hoje a demanda de leitos do Hospital segurava a
população, e que no hoje, tanto na questão da UTI, UTC, como achassem
melhor, ou dos leitos de enfet'traria, eram suficientes, e outra questão: no hoje
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eles atendiam pessoas de Holambra e de Pedreira, gestantes, e também eram
atendidas, e que no hoje eles tinham quase cinquenta por cento dos partos da
cidade, erajn pessoas de Pedreira, e que até um conselho, se os leitos deles,
segundo informações que chegaram para eles, não estavam sendo suficientes,
era para cancelaram aquele convénio, dar prioridade sempre para a população
de Jaguariúna, e que achava que esse era o papel deles ali, defender o cidadão
de Jaguariúna, defender os seus impostos; disse que, ao seu ver, não tinha
necessidade de criação de novos leitos, naquele momento, se criassem novos
leitos de UTI ou de enfel'mana, sim, o Estado iria vir até o Hospital e mandai'
pacientes pala cá, e que poderiam dizer: "Nossa, David, você está sendo uma
pessoa ruim caiu as outras cidades!" Ele disse que não, jamais, e como o nobre
Colega falou, cidades vizinhas não investiam em saúde, não investiam em
hospital, porque era caro, aí conseguiam fazer outras coisas para a população, e
não f'aziam saúde porque faziam na cidade vizinha, e que a prioridade era a
saúde, em Jaguariúna, sempre, e foi saúde, e esperava que as outras cidades
tivessejb a ]nesma visão, naquela questão orçamentária, e, realmente,
destinassem os seus hospitais, sem citar nomes, cidades fecharam grandes
leitos, as cidades vizinhas fecharam seus leitos porque estavam usando os leitos
de Jaguariúna e que isso a população da cidade pagando, e que isso era
inadmissível, e que voltava a dizer que era importante esse esclarecimento o
quanto antes, e antes que uma medida dessas fosse tomada; disse que foram
encatnínhados cinco milhões pal'a o Hospital, agora, e viu que teve uln
suplemento no orçamento deles de cinco milhões de reais, e mais os sete que
viriam do Govemo Federal e que era para tomarem cuidado porque o caro não
era construir, o caro era manter; a seguir, pediu, novamente, a palavra o Sr.
Alfredo Chiavegato Neto que disse que não dizia que seria inadmissível, podia
ser até admissível, mas tinham que sentar e ter algo interessante para o
Município, porque eles não podiam estar sempre pagando a conta, e que era só
isso que ele gostaria de dizer; se se estava fazendo aquela situação, colmo o
nobre Vereador disse que podia ser que já estivesse sendo executado, queriam
saber se foi bem negociado, porque lá frente, e que era só essa sua preocupação,
e que esperava que a Casa tivesse entendido a sua discussão e que não iria se
estender mais, achava até que seu tempo estava acabando, também, mas que
eles pudessem, a partir daquela discussão, chamarem alguém que lhes
pudessem esclarecer, só para eles poderem saber aquilo que estava acontecendo
e aquilo que eles podiam ajudar; a seguir, o Sr. Presidente disse que ele gostaria
antes do Vereador que pediu a palavJ'a, de passar uns dados ali, que ele achava
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importante, e colocando um pouco mais de informação na discussão; disse que
o apoio financeiro vindo do Govemo Feder'al, seis milhões, quatrocentos e
cinquenta mil, ele era para todos os recursos dos municípios diante da
pandemia, sendo que cinco milhões e seiscentos e dez mil eram para cobrir a
perda de arrecadação, e os oitocentos e quarenta mil viriam, especificamente,
para a cobertura da Covid, e que foi assim que a lei foi aprovada no Congresso,
disse ao Vereador Neguita, e era dessa forma que estava vindo para eles para
aquele momento de pandeJnia; disse que eles tinham a queda da arrecadação e
que iria ler ali exatamente da forma que estava, e que achava importante: "o
tnês de abril o ICMS teve a arrecadação a menor de dois mil e dezenove, em
quatro milhões e meio"; disse que isso preocupava cada vez mais, como ele
falou, a sequência e o fôlego que eles pl'ecisavam; sabiam, ainda, que o
Mlunicípio vinha cumprindo cojn todas as suas obrigações fiscais, ou melhor,
suas obrigações de pagamentos a fornecedores, etc, e achava que era importante
aproveitarem, não só essa discussão do Hospital como foi levantada ali, e
achava oportuno, e só para fazer uma pequena correção, disse ao Vereador
David, o valor do aditamento era de quatro milhões e oitocentos mil, que foi
feito no contrato do Hospita], e que já foi feito, então, o ]lospital já estava
recebendo quatro milhões e oitocentos mil, exatalnente por conta do aumento
das despesas e diminuição da arrecadação do Município; disse que tinham,
também, a Audiência Pública, naquele mês ainda, das Metas Fiscais, que ele
achava importantíssimo eles estarem discutindo aquele assunto, porque corno
ele f'filou em algumas sessões anteriores, o tnomento de emergência era a Saúde
Pública, mas de urgência ira ser a economia, e se eles não trouxerem um bom
planejamento e que ele achava que a discussão ali, naquele dia, era essa, um
bom planejamento para o Rituro da cidade, eles iriam tel' riscos enormes de
cojnprolneter os serviços essenciais, e que dia vinte e oito, presidida pela
Vereadora Cássia, eles teriam Audiência Pública de Finanças, de Metas Fiscais,
para poderem, também, discutir esses assuntos ali; disse que trouxe algumas
infoi'mações muito breves, ali, só para ilustra!- a discussão deles naquele sentido
e ali, mais uma vez, se solidarizava aos nobres Vereadores que pleitearam
aquela discussão, que ele achava importante e salutar para o processo; a seguir,
pediu a palavra o Sr. Cristiano José Cecon que cumprimentou a todos mais uma
vez, dizendo que era muito importante aquela discussão democrática, muito
bom, porque pessoas tambéjn Ihe questionaram sobre aquele panfleto que foi
espalhado na cidade e que ele até estava contente que ele viu uilla outl'a
informação que o David ouviu e que ele estava bem feliz, porque ouviu de
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fontes até oficiais que foi um carro das dez pra cinco da manhã às dez pra seis
da manhã, que jogou aqueles panfletos, e, provavelmente, entre aquela semana
e a próxima o autor iria ser chamado na Delegada, que tinha até visível a placa
do carro; e desejou que não tivessem Ihe passado notícias não verdadeiras; a
seguir, disse ao Presidente que iria propor, se não tinha como eles fazerem um
requerimento de urgência para questionamento à Secretaria de Saúde sobre
aquelas questões; o Sr. Presidente disse que achava importante aquela Casa se
posicionar, sim, eles tinham as ferramentas regimentais, para que isso
acontecesse, e que se eles quisessem informações da Secretaria, precisariam
f'azar por requerimento, que entrava para a próxitna sessão, entretanto, o que
eles podiam agilizar, como foi feito o caso da feira, enviarem um ofício, que era
muito prático, e que poderia sair em nome de todos os Vereadores, e isso,
prontamente, no dia seguinte, já seria encaminhado, se assim fosse do consenso
de todos e de iniciativa do nobre Vereador; a seguir, pediu, novamente, a
palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Neto que disse que se eles pudesseila convidar
alguém, a própria Secretária ou a Presidente do Hospital para participar da
reunião de Comissões no dia seguinte, seria muito proveitoso, seria um bate
papo mesmo, iriam estar somente eles, seria proveitoso, se desse, se não uma
outra data ficava sugerida, para o dia que eles quisessem, e que gostaria muito
de estar participando; o Sr. Presidente disse de constar isso no ofício, se assim
fosse de consenso de todos, para que, encaminhando aquele ofício, ainda, no
dia seguinte, e daí, na próxima semana, um requerimento formalizado pedindo
informações oãciais; a seguir, pediu a palavra o Sr. José Mtmiz que
cujnprimentou a todos, novamente, parabenizou o Fred, o David e todos
aqueles que f'alaram ali, e que ele estava na Casa havia três anos e ele era
defensor daquele hospital e acreditava que todos ali fossem, e que ali era a parte
mais importante da vida de um ser humano e pedia ali e falava para o Fred e o
Dava que tinham seu apoio, achava que tinha que tratar com mais
responsabilidade que não estava tendo a responsabilidade ali, e que ficou
sabendo que no ambulatório estava indo para o Fontanella, po! isso estava
tendo aquelas mudanças todas e que não foi o Hospital, a Presidente que falou
ou a Seca'etária, não, foram funcionários que, inclusive estavam pl'eocupados;
colho o Waltinho falou, a arrecadação caiu, e que fizeram ujn remanqjamento
de funcionários e que tinha bastante funcionários que estavam preocupados até
de perder o emprego a hora que voltassem, depois dessa pandemia, porque
estavam fazendo contratações aí, também, e que na hora que eles tinham que
cortar gastos, tinham que tolllar cuidados aí, e que o Fontanella mesmo já fazia
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mais de anos que eles vinham pagando um aluguel ali, fechado, e agora que
parecia que estava indo o ajnbulatório para lá e isso era certeza, mas achava que
faltava informação, realmente, e que eles eram os últimos a ficarem sabendo
das coisas ali, e que ele também falava isso com clareza e nenhum Vereador
estava sabendo das mudanças que estavam tendo, mas que estava tendo a
preocupação por falta dos funcionários que estava tendo lá, porque as
contratações iriam ser feitas, os funcionários foram remandados, e como iria
ficar, perguntou; mais contratações? E quando acabasse aquela pandeinia, e
tomara que acabasse logo, o que iria ser feito com isso? Disse que aquela era
uma hora que se precisava tomar muito cuidado com tudo o que eles iriam
fazer, pois aquela era hora de dar prioridades, ter prioridades, principalmente,
na área da Saúde que iria pegar, e parabenizou ao Fred e que ele, José Muniz,
estava ali havia três anos e o Vereador estava havia mais de vinte anos,
brigando por aquele Hospitalcojno ele falou, e que ele, Muniz, estava ali havia
três anos sempre brigando para mandar dinheiro, mandar recurso, e nunca dava,
sempre faltando, e agora o Governador estava interessado no Hospital de
Jaguariúna? Disse que achava que faltava um bom senso tajnbém, e que achava
que não era bem por aí e como o David falou, iria invadir nego de fora, e que
não era que eles não queriam atender, mas depois como iria ficar a população
de Jaguariúna, se realmente estoul'asse essa doença, e como o Fred falou, não
tinha só isso, teria um acidente, tinha outras coisas aí, e eles iam ter lugar para
por todas as pessoas de Jaguariúna? Disse que eles tinham que defender a
cidade, a população primeiramente de tudo e que achava que se as cidades da
Região não se prepararam, e agora Jaguariúna que iria salvai a pele deles
tambéml Disse achar que eles tinham que brigar por aquilo que era deles, e que
no seu celular, também, ele foi cobrado, naquela semana, se isso era verdadeiro
ou era falso, que era isso daí, o povo já estava preocupado, e eles também não
tinham respostas para dar, não sabiam o que falar, porque eles também eram
pegos de surpresa, eles não participavam de nada, não bicavam sabendo de
nada, e disse aos seus Pares que eles tinham seu apoio naquilo, queria também
saber o que estava acontecendo para acalmarem os funcionários que estavaib lá
e estavam perdidos, que estavam vendidos, que não sabiam como iria ficar, e
disse mais uma vez que contasselal com ele naquilo, no dia seguinte iria atrás de
informações, porque ele não gostava de falar aquilo que ele não sabia, gostava
de estar por dentro do assunto, iria procurar o Diretor de Saúde, a Presidente do
Hospital, a Secretária, buscando mais informações para a próxima sessão trazer
com mais c]areza, que e]e achava que era o papel deles de fazer isso e que
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queria, também, explicação; desejou boa noite a todos e era isso naquela noite;
a seguir, pediu a palavra o Sr. Rodrigo da Salva Branco que cumprimentou a
todos, Presidente, nobres Colegas, pessoalque os acompanhava de casa, e que,
primeiramente, na outra sua fala ele se estendeu um pouco e se esqueceu, na
realidade, passou o tempo e ele queria ali fazer menção ao Vereador Fred,
David e também ao Prefeito Gustavo, e o que saía naqueles cartazes, nas
vésperas de eleições, pré candidaturas, e que alí ele queria dizer tanto do
Prefeito e também dos amigos ali que já estavam há dois, três mandados juntos,
pelo menos da sua parte, e Ihe fazer menção até onde a sua posição, sua
hombridade fosse válida para eles ali, para estar junto e descobrindo ou também
combatendo esse tipo de política nojenta, era para contar com ele, porque os
conhecia, conhecia o Prefeito, sabia que tinhajn divergências, sabia que tinham
lados políticos, e que sabia que eles, ali dentro, cada um, era igual ao quc o
nobre Vereador falou, que marcava posição num pensamento, o out!'o marcava,
mas essa nojentice que acontencia às vésperas ou no ano eleitoral, que soltavam
planíletos por aí, ele também não compactuava jamais cota isso, e também
conhecendo a pessoa deles, sabia que isso, eles estando ali havia vários anos,
eles juntos, ele sabia que tudo que, às vezes, era ponto de vista, ele sabia que
jamais queriam o mal, ou queriam rimar certas coisas e queriam fazer média e
também sabia do trabalho do Prefeito, e agora, voltando, às vezes só se dava
motivo para eles não terem o entendimento, perguntou se estavam entendendo,
porque ele tajnbém não estava sabendo, iria procurar saber, ficou sabendo
algumas coisas ventiladas que aconteceu naqueles dias sobre mudar os leitos
para o Fontanella, e que naquele dia, antes de se ]nanifestar pela segunda vez,
prestou muita atenção na fala de cada um, cada um tinha uma informação, o
Waltinho também buscou informações de números e que da sua parte, achava
que entre eles, eles estavam se definindo e procurando chegar a um
denominador comujn, que era o bem da população de Jaguariúna e a melhor
administração, achava que, tanto da Câmara, tanto do Executivo; disse que
queria ali se colocar à disposição, para ajudar, se isso viesse a acontecer, qual
era a contrapartida, que passassem a infoi'mação para eles, e que no dia
seguinte, ele também, no que pudesse estaria correndo atrás, antes de mais nada
se o ofício, o requerimento saísse para o Hospital, se a Presidente conseguiria
vir ou não, e ele, também, em apoio aos Colegas, o que ele soubesse de
informação, procurasse saber, ele iria estar explanando ali, agradecendo a
todos, e disse, tanlbéln, que, não era egoísmo, mas eles tinhajn que dar olhos
para a população de Jaguariúna, para o pessoal que estava ali, com alguma
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coisa que foi plantada há trinta anos e disse que saúde era um negócio
essencial, e que no hoje eles eram vitrine, as pessoas e os outros govemos de
cidades vizinhas deveriam ter investido, também, como disse o nobre Vereador,
e que agora eles tinham que ver, porque saúde, quisesse ou não, era um saco
sem fundo, e que se teve competência para trazcr a Saúde de Jaguariúna até
aquele dia do jeito que estava, era porque as Administrações tiveram peito para
assumir isso e que isso, às vezes, não aparecia i'muito, em números, construções,
na hora, supôs, de campanha, perguntou se estavam entendendo, e que ele
tirava o chapéu para todas as administrações que passaram até aquele dia, que
fez jus em investir na Saúde, porque a Saúde era um saco sem fundo, era
remédio que as pessoas usavam para elas sararein, para elas se beneficiarem,
para elas viverem, e el'a isso que tinham que fazer, com a Saúde não podia ter
miséria, e eles tinham que tomar cuidado de corno eles iriam se precaver de
ações públicas do Estado que iria querer, às vezes, enfiar goela abaixo algumas
coisas ali para eles, e que, na realidade, queria dizer ao Executivo, que aquele
debate foi bom para eles poderem ajudar no que fosse necessário, e sabia lá, às
vezes, algumas eJnendas milionárias, às vezes tinha que ver se não era um
presente de grego"; disse que agradeciam, mas, às vezes, não sabia o que

vinculava nisso, "Foi pra lá, tem que atender agora", e que ele queria também
estar mais aberto, se os Nobres soubessem mais alguma informação sobre isso,
se conforme ia a verba era obrigado a atender, e que ele estava à disposição
para ouvir, e também para passar esclarecimento à população; desejou boa noite
a todos; a seguir, pediu, mais uma vez a palavra o Sr. David Hilário Neto que
agradeceu as palavras do nobre Colega Rodrigo Magrão, e que já estavam
naquela jornada havia oito anos juntos já, e era justamente isso, eles não
estavam ali para transformar nada ejn política, e, sim, resolver um probletna da
população; disse que, na questão da regionalização, ele sempre foi contra e
continuava sendo conta'a, porque sempre foi mostrado caiu números para aquela
Casa, que isso não era benéfico para a população de Jaguariúna, a conta não
fechava, e que ele se lembrava, como se fosse hoje, quando vieram colocam- a
questão ali dos partos de outras cidades serem feitos em Jaguariúna, foi dito
com todas as palavras: "esse é o único procedimento que o valor é
compensatório", porque a tabela SUS era uma miséria perto dos recursos que
eles colocavam o investimento do Município, o dinheiro do tesouro municipal;
disse que ele era contra sim, esperava que isso não acontecesse, iria brigar
duramente se estivesse indo para esse caminho, era inadmissível naquele
momento, e só para falar: às vezes, vinha uma emenda e como ele falou, para
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construção tudo era fácil, o problema era a manutenção disso tudo; disse que
outra informação que ele tinha recebido há pouco era que, em dois mil e onze,
na própria gestão Gustavo, lá atrás, era UTI em Jaguariúna, e ele mudou para
UTC e agora ele voltou para UTl; falou que, na época que foi mudado, foi pelo
fato de não se regionalizar a UTC do Hospital, porque os parâmetros eram os
mesmos. e que recebeu aquela informação de um funcionário que estava lá há
mais de vinte anos na enfermagem e acabou de Ihe informar, e deu aquela
informação detalhada, e que eles tinham que tomar muito cuidado, porque isso
podia ser tudo fruto, aquela mudança, dessa regionalização, porque no
momento eJn que eles tinham uma UTI, autojnaticamente já abriam as portas
para receber pacientes da Região; disse que eles não podiam ampliar esses
leitos. que não era para suprir a necessidades local. porque sim, o Governo do
Estado il'ia colocar paciente de outras cidades pal'a Jaguariúna pagar as contas e
que nisso ele era contra, não era egoísmo, colmo disse ao nobre Colega não era
egoísmo nenhum, era simplesmente, pensando em quem pagava seus impostos,
que era o munícipe de Jaguariúna: a seguir, em votação a Moção n' 021/2020.
do Sr. Afonso Lopes da Salva de congratulações e louvor a todos os
trabalhadores em enfemlagem da Secretaria de Saúde do Município de
Jaguariúna e do Hospital Walter Ferrari pela passagem do "Dia do trabalhador
ejn Enfermagem", ocorrido em 12 de maio, foi a ]neslna aprovada por
unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente deu início à
Explicação Pessoal dos Senhores Vereadores, que se manifestariam sobre
atitudes pessoais assumidas durante a Sessão ou no exercício do mandato (Art.
}68, R.l.): pela ordelb, tomou a palavra o senhor Alfredo Chiavegato Neto,
mais uma vez cumprimentando a todos, agradecendo, primeiramente. a quem
lançou o panfleto porque deu a oportunidade a eles de estarem discutindo pelo
menos por uma meia hora, haja vista a penetração da discussão que o Vereador
foi deverasmente abastecido de informações para esclarecer a eles lá aquela
situação e ele sabia que muita gente os acompanhava mesmo; disse que a
respeito do panfleto, da situação dele e f'alar do respeito que ele tinha a todas as
pessoas que ele iria enü'entar em uma disputa política e que ele já fez aquilo por
muitos e muitos anos e ia conduzir a disputa dele dentro da ética, daquilo que
ele tinha como convicção para fazer a cidade dele melhor, voltava a dizer que
tinha bastante gente na disputa e ele era um pré candidato, estava em uln
partido que iria concorrer dentro do partido com uma pessoa que também tinha
todo o direito de pleitear ser o candidato a Prefeito em Jaguariúna e ele
respeitava e era aquilo que ele esperava da política e, ao longo dos vinte e
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quatro anos do qual ele participou como Vereador e ele não dizia nem como
Vereador, mas ele dizia como gestor público, eles estavam lá para tentar
resolver os problemas da população, não para tentarem discutir ou xingar ou
para fazer o que não deveria ser feito na política, mas de tudo aquilo que foi
escrito lá, uma coisa as pessoas poderiam ter a certeza de que se ele não fosse
eleito ele estaria fora a partir do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e
um, o que iria Ihe entristecer muito porque ele gostava do debate, gostava da
conversa e ele sabia que alguns poderiam ter vários adjetivos a respeito da
pessoa dele mas, ele sempre respeitou a pessoa em si, ele poderia divergir da
opinião dela, mas ele a respeitava, porque aquilo ele pede, graças a Deus,
aprender e absorver ao longo dos anos e ele tinha a certeza de que ele tinha,
como todas as pessoas que pleiteavam, ele tinha posições e colo; disse que ele
também era contra a regionalização, sabia o que o Hospital representava para a
comunidade, era contra a privatização do sistema de água e esgoto no
Município, ele deixava claro aquilo que tinha sido ujn debate que tiveram lá e
ele achava que aquele sistema de água e esgoto era essencial, de suma
importância e vital para o Município que tinha de estar ciente de tudo aquilo
que fazia, porque ]nexía com o dia a dia de uma pessoa; perguntou se faziam
idéia de quanto custava um plano de saúde de uma família atualmente; disse
que era por volta de três mil reais por mês e três mil reais era o salário de
inúmeras famílias que tinham no Município, então, sabiam o impacto que tinha
uma boa saúde na vida de uma comunidade e não adiantava ele ter boa saúde se

a comunidade dele fosse uma comunidade doente e não era aquilo que ele
queria, e que ele queria uma comunidade sadia e que pudessem atender todo
mundo, mas desde que as pessoas pudessem ter a mesma compreensão que eles
tiveram desde trinta anos atrás onde, ele voltava a dizer, que eles eram
chamados de loucos, criaram um "Elefante Branco" e teriam problemas, mas
eles sempre buscaram alternativas na Receita para cumprir com os
compromissos deles, então, aquelas pessoas que pleiteavam um cargo no
Executivo e no Legislativo, que exercessem aquilo com ética, dignidade, que
não fizessem aquilo porque era errado e eles sempre colocaram a cara para
bater, sempre deram a opinião deles, o colega David, o Pref'eito Gustavo o qual
ele foi Vereador junto e ele também teve a honra de ser Vereador e ele ser
Prefeito duas vezes, e talvez ele não concordasse com a foi'ma dele adnlinistral',
mas ele respeitava a opinião dele e aquilo que era importante, e na campanha
dele quando ele pudesse fazer na pré campanha, ele iria falar aquilo que ele
faria o melhor para o Município com o comproilaisso de que, eJn um ano, ele
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poderia deixa a cidade muito melhor do que aquilo que ele receberia, e ele tinha
todas as raízes dele fincadas ejn Jaguariúna, os pés em Jaguariúna e nela ele
morreria e a única pretensão política dele era ser candidato a Pref'eito de
Jaguariúna, não tinha outra aspiração; disse que queria lá fazer, de todo
conhecimento que adquiriu ao longo dos anos, uilla cidade cada vez melhor; ele
sabia que não agradavam todo mundo, eles não iriam agradar, o Pai de todos
não conseguiu agradar, foi morto muito antes de completar sua missão aqui, e
tinham pessoas que talvez tivessem aquele desço que gostassem da sua pessoa,
que já el'a um sentimento ruim, lilás que através das discussões e dos debates
pudessem escolher os candidatos e que nas últimas eleições sempt'e tiveram um,
dois, três e talvez pudessem ter na próxima eleição cinco, que o povo poderia
escolher democraticamente aquele que poderia conduzir a cidade, com todas as
criticas que recebiam, inclusive eles, ]nas uma coisa era bom deixar claro
talnbéln, porque, às vezes, as pessoas f'alavam que eles erajn Vereadores, mas
não sabiam o que acontecia na Administração Pública e que situações
administrativas eram discutidas nos próprios escritórios do Executivo e, às
vezes, o Vereador não ficava sabendo mesmo, eles sabiam que a condução das
Secretarias era discutida e f'eito lá, não era discutido sempre com a Câtnara e, às
vezes, eles eram pegas de surpresa; se aquele panfleto teve aquela opção de
fazer aquilo e ele não sabia se foi aquilo mesmo ou tinha aquelas informações
privilegiadas, da qual eles não tiverajn ainda até então, ele achava que devem'ia

ao invés de ter feito aquilo, procurado os agentes políticos, os agentes do
Município, e falado que estava tendo aquele rumor lá, e eles poderiam propor
tnedidas para que não compactuasse com aquilo, era aquilo que a democracia
os apresentava como solução sempre, não criticando, denegrindo a imagem de
pessoas com todo o conhecimento que receberatn ao longo das suas vidas; lá
eles eram, além de Vereadores, proHlssionais de diversas áreas que viviam no
dia a día, principalmente, ele que tinha a sua atividade profissional e lutava para
que todas as ativídades profissionais, não só a dele voltassem à normalidade o
quanto antes, pudessem lá ser representadas; f'dou que lá tinha gente que
trabalhava na entrega de água, como a Tais e ela estava usando o digno trabalho
dela, tinham lá funcionários públicos, tinha gente que tinha academia e estava
soRendo para caramba com todo o isolamento social, como o Cecon, enílm,
eles, democraticamente, usavam do espaço para expor os anseios da população
e ninguém lá era dono da sabedoria, pelo contrário, lá a classe social de
Jaguariúna, tinham professor'es, sindicalistas, caminhoneiros, cabeleireiros, a
Inalda, então, lá era a síntese da sociedade, todo n)tmdo tentando, da }nelhor

75



Câmara Municj12@l de .bxuBrilliu
Estado de São Paulo

maneira possível, fazer a cidade melhor' e, ele voltava a dizer, que de tudo
aquilo ele sentiria muita falta, porque el'a gostoso participar do debate, ele
gostava de debater e muita gente lá que, no início principalmente, naquele
mandato, teve uma visão diferente com relação à pessoa dele, achando que ele
era uln cara chato, ele gostava de debater e era caju todo mundo que ele gostava
de debater, e voltava a dizer que toda unanimidade era burra, aquele negócio de
estar falando para ficar em casa, algutna coisa estava errada e ele não pensava
daquela forma, tinham países que saíram do problema sem o isolamento social,
eles não eram seres insaciáveis, pelo contrário, quem reahnente era velhinho
tinha de ficar em casa, no caso do Bozó que já tinha passado da idade de ficar
andando pelas ruas, brincou, mas eles não, eles eram jovens, tinham mais
anticorpos e tinham, de uma certa forma, combater o que os estava afligindo e
ele não poderia acreditam' que uma gripe iria mata-lo, ele, sinceramente, não
poderia acreditar naquilo e ele sabia que poderia acontecer luas, ele não
acreditava e queria lutar e ele tinha visto ]nuito por aí, ele sabia que tinham
pessoas que estavam sendo f'atalizadas por aquilo mas, ele queria ter esperança
de que a humanidade iria sair daquilo, queria crer em uln dia melhor que seria o
próximo, ele não queria que todo mundo ficasse em casa, pelo contrário, com
todo o respaldo necessário, a higienização necessária, com toda a informação
que não tinham; disse que ele escutou naquele dia na CBN que o Presidente do
Hospital do INCOR dando uma entrevista, falando que os procedimentos que
eles faziam eram equivocados, estavam mudando as fonnas de fazer o
procedimento, dando uns capacetes; naquele momento, o senhor Presidente
informou ao orador que o tempo de fala dele havia se esgotado, e ele continuou
dizendo que era tudo novo e tudo aquilo que estavam pregando para ele não era
a realidade, era aquilo que eje gostaria de dizer a todos; a seguir, tomou a
palavra o senhor José Muniz dizendo que a fala dele era a respeito da feira que
ele esqueceu de f'alar; agradeceu à Felnanda que os atendeu, por causa dos
feirantes que estavam lá na ente'ada e ela falou que, no dia seguinte, teria uma
reunião lájunto com o Executivo, às nove horas da manhã e ela pediu para estar
passando lá e que seria junto com o Executivo, junto com os feirantes e ela
pediu para estar acenando aquilo e, provavelmente, se não conseguissem liberar
a feira para o sábado seguinte, no próximo era certeza de que os feirantes iriam
estar trabalhando, então, ele ficava feliz com aquela notícia; agradeceu à
Fernanda e disse que, na semana passada, falou nome das pessoas lá, então, era
justo que desselll t-eterno para aquelas pessoas e dar urna resposta; desejou uma
boa noite a todos, uma boa sejnana e pediu para o Fred ficar em casa porque ele
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era um cara bom e para ele não brincar, a doença estava lá, o vírus estava lá,
para ele tomar' cuidado, não era só idoso como o Bozó, e pediu desculpas para o
Bozó luas, estava pegando todo mundo, principalmente, as pessoas que tinham
problemas de saúde e já faziam tratamento contínuo, para que 6lcassem em
casa, e eles também queriam e precisavam trabalhar, ele tinha as entregas dele,
de varejão e estava tudo parado e quem pudesse ficar em casa era para
continuar em casa, pelo amor' de Deus, exclamou; em seguida, tomou a palavra
o senhor Afonso Lopes da Salva dizendo que, na verdade, ele iria falar da
questão do panfleto e o pessoal que já estava há mais tempo eln Jaguaríúna era
a mesma metodologia e se pegassem também, ele não sabia que eleição que foi
que teve um panfleto falando que o Gustavo iria levar um presídio para
Jaguariúna, ou sda, de novo falando que o Gustavo estava negociando com o
Estado para chegar mais verba para a eleição e ele iria permitir a questão do
presídio e se fosse ver era o mesmo método, o mesmo mecanismo, só que
daquela vez o pessoal estava sendo oportunista, aproveitando de uma situação
que estava sendo colocada, naquele momento, complicada corno o Zé Muniz
colocou bem e levando a ]nesjna coisa; outra reflexão era que se não ílzesse a
questão da UTI para atender Jaguariúna, ficava uln negócio difícil, porque se
Htzesse ficava sujeito até a intervenção do Estado, então, era para verem como
moderava aquilo, no fundo era uma questão mais política da cidade ter o poder
de ir lá e negociar do ponto de vista político, mas a questão do panfleto era a
mesma discussão lá do pl'esídio, que estavam colocando aquele negócio lá da
pandemia e era só uma reflexão que ele queria deixar lá para os nobl'es
Vereadores; eln seguida, tomou a palavra a senhora Cássia Murer Montagner
dizendo que, na verdade, ela só gostaria de repassar a todos um esclarecimento
que a Prefeitura tinha postado há uma hora, relacionada àquela questão dos
cem mil habitantes e ela iria ler porque era uma nota curta, oHlcial da Prefeitura
que dizia: "Matéria do Jornal Nacional inclui indevidamente Jaguariúna em
relação de cidades com mais de cem mil habitantes. A Prefeitura de Jaguariúna
esclarece que em matéria veiculada no último dia oito de maio, a cidade de
Jaguariúna foi indevidamente citada eln reportagem nacional da TV Globo
como um município com mais de cem mil habitantes; na verdade, a cidade
possui cinquenta e sete mil quatrocentos e oitenta e oito moradores, segundo
estimativa do IBGE de dois mil e dezenove. A matéria cita levantamento da
Frente Nacional de Prefeitos sobre dificuldades que capitais e municípios
brasileiros com mais de cem mil habitantes estão encontrando para comprar
respiradores; esse não é o caso de Jaguariúna que possui equipamentos
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compatíveis com a média do Estado, não havendo, no momento, necessidade de
aquisições"; agradeceu a todos; em seguida, tomou a palavra o senhor David
Hilário Neto dizendo que ele só voltou a falar lá na questão dos feirantes, como
o Zé tinha falado lá, ele passou na fala dele, não conseguiu falar anteriormente,
agradeceu à Secretaria que os atendeu pelo telefone do Zé, só que valia ressaltar
que algumas coisas estavam muito esquisitas, a princípio a feira estava fechada
por questão da pandemia, então, a feira não iria funcionar por questão da
pandemia e as pessoas não se aglomeraram e, em seguida, falou que tinha de
ser mudada a f'eira de lá para a praça debaixo, então, a questão da pandemia
não existia mais e existia a mudança de local; logo eln seguida iniciou uma obra
na praça, daí o problema da feira não voltar não era mais a pandemia e nem
mudança de local e, sim, a reforma da praça, então, com todo o respeito à
Administração mas, ele achava que não só os feirantes, luas todos os
Vereadores, estavam os fazendo de bobos, porque eles inandaranl até uin oficio
e aquela Casa não teve resposta nenhuma e como o nobre colega Fred sugeriu,
eles não tinham de votar mais nada lá, porque eles não tinham sido ouvidos,
então, não tinham a necessidade de votar anais alguma coisa até que fosse dado
um posicionatnento efetivo para os feirantes da cidade que precisavam
trabalhar, tinham suas famílias e estavam passando dificuldades tremendas e
faziam parte da questão de serviço essencial, eles estavam vendendo
alimentação, a íêira nada mais era do que um mercado aberto e se conseguisse
fazer uma forma de controlar, I'esolveria aquele problema, então, aquilo era
importante ressaltar, era ijnportante que fosse feito, urgentemente, aquela
abertura da feira, não tinha a necessidade de tenninar a obra porque a feira era
f'efta na rua e não na calçada, então, os feirantes conseguiam trabalhar de forma
normal, inclusive era uma situação positiva, porque as pessoas ficavam na
mureta comendo pastel, aquilo não iria acontecer porque não iria ter aquela
aglomeração; disse que aquela abertura era de suma importância e, cojn certeza,
com urgência e aquilo pt'ecisava ser ressaltado selbpre; uma outra questão era a
questão de "f'akes" da internet que todos os dias ele achava que os Vereadores
sofriam caiu aquilo e como o nobre colega Fred sugeriu, estavam na chuva era
para se molharem, a pancada não tinha jeito, eles estavam falando de uma
cidade como Jaguariúna çom o Orçamento que tinha e qualquer situação que
tirasse a pessoa do poder geraria aquelas questões, e uma coisa que o chamava
muito a atenção não eram só os "fakes", eram também os comissionados, ele
não iria falar de todos porque tinhajn muitos comissíonados que eram técnicos e
faziam seus trabalhos da melhor maneira possível, mas tinha um grupo de
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comissionados que ele achava que eles estavatn recebendo eln casa pal'a
ficarem atacando qualquer situação ou qualquer coisa, até no dia anterior ele
iria falar de uma "lide", agradecer ao Tenente Norder que explanou a questão
da Segurança Pública, os números melhoram no !nês coerente em relação ano
passado e aquilo era muito importante, então, ficava lá o agradecimento dele e,
no meio da "tive" foi feito um questionamento de uma pessoa perguntando se a
Câmara de Vereadores ou a Prefeitura estava distribuindo máscaras e ele não
tinha a informação e, como ele, David, falou, aquela Casa era sempre a última a
saber e eles não tinham aquela informação de que a Assistência Social estava
fazendo aquela distribuição e, no próprio comentário, uma pessoa falou que a
Assistência Social estava distribuindo e ele se corrigiu automaticamente e disse
que valia ressaltar que a Assistência estava fazendo aquele trabalho e passou
dez minutos da "tive" acabar, começou um grupo de Vereadores falando da
desinformação de Vereadores, da incompetência, entre outras coisas, então, ele
tentou, naquele dia, ligar para aquela cotnissionada e ela não o atendeu, ele não
sabia porquê, se ele era incompetente, ela poderia atendê-lo e falar aquilo
diretamente para ele e não só na internet, onde ficava só a versão dela, então,
ela não o atendeu e, no dia seguinte, ele iria tentar novamente aquela ligação e
falar que se algum comissionado, alguma pessoa tivesse algum problema com
ele tinha todo o direito do mundo de questionar mas, perguntasse antes, mas,
parar de oportunismo, como o próprio Salva falou da questão do presídio, do
boato passado e ele esperava com toda a fé dele que fosse mais um boato
aquela questão do Hospital e ele acreditava que aquela terceirização não iria
acontecer e que fosse mais um boato e eles iriam acompanhar junto aos
próximos dias as pessoas, porque aquilo acontecer era inadmissível e sendo
mais um boato aquilo seria esclarecido e se fosse algum ato eleitoreiro,
inclusive falar para não reeleger políticos e o colocassem e o nobre colega Fred,
que eram pi'é candidatos, e colocar o próprio Gustavo, porque aquelas pessoas
deram um tiro muito cedo e se foi uma "fake news" valia alertar que tinham
muito tempo para a eleição, eles não sabiam se a eleição iria para noveinbl-o , se
iria para outubro, então, quem fez aquilo fez muito precocemente e se tinha
aquela intenção, era aquilo que ele tinha naquele papel, repudiar o ato porque
ao ver dele era uln ato de vandalismo, poluição da cidade, no Condomínio
Jaguariúna Um, estavam panfletando lá dentro. o síndico de lá que forneceu as
imagens e ele esperava que aquela pessoa fosse descoberta e punida para que
tivessem uln pouco anais de transparência e falar para os outros candidatos
também para terem cuidado porque as "fake news" iriam acontecer e,
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atualmente, estavam na vitrine, mais escancarados, com cargos anais eletivos,
então, a pancada começava, naquele momento; ele falava que todo o voto deles
vinha do trabalho, não vinha apenas de mídia, tinham de alertar aquelas pessoas
porque tudo o que ia, infelizmente não por eles mas, não existia volta, tinham
de tomar muito cuidado; a seguir, comentou que na questão da Receita do
Município, ele até eslava falando com o colega Bozó, na questão do repasse
para o Hospital eles precisavam, realmente, se debruçar com as finanças da
Prefeitura, naquela reunião que iriam ter, porque, com certeza, teriam chances
de cair naquela Receita para o próximo ano, porque o Estado parou, no
momento que a economia parava, viviam de ICMS, grande parte da Receita era
ICMS então, eles precisavam, com certeza, controlar aquela questão para o
próximo ano e, ele voltava a dizer, que precisavam reduzir cargos em comissão
e aquele era o melhor mecanismo, naquele momento, de cortar na carne; disse
que foram nomeados dois cargos na cidade, tanto no Esporte, quanto no Obras,
no cemitério, melhor dizer daquela fomaa, cargo sem função, e que tinha no
cemitério uma pessoa que gostava de fazer vídeo e ele já gostava, só mudou o
foco, naquele momento, e não tinha função nenhuma, não batia cartão, não
ficava lá e a população parecia que era o palhaço daquela história toda, estavam
falando de um salário de seis milreais e aquilo não tinha necessidade nenhuma,
naquele momento de pandemia, inclusive a intenção dele era ingressar com
uma ação civil pública contra aquelas ações, porque ao ver dele naquele
momento de quarentena, o Executivo estava batendo na redução de gastos,
contratar duas pessoas sem função alguma, aquilo ao seu ver era inadmissível e
não poderia acontecer;outra sugestão era que falaram tanto do Fundo Municipal
do Comércio que até aquele momento não saiu, se estava sobrando tanto
dinheiro daquela fora era para ajudar o comércio da cidade, se estava tendo
dinheiro para contratar pessoas para não fazerem absolutamente nada, era para
investirem no comércio da cidade, porque o comerciante estava sofrendo na
pele todos os dias e todos os dias ele recebia mensagem de uj-n cojnerciante da
cidade de Jaguariúna, e o Fred batia bastante naquela tecla de abertura de tudo e
ele falava que tudo que fosse meio termo era importante e os comerciantes
estavam sentindo na pele, sim, aquela questão do isolamento social, porque eles
não estavam conseguindo abrir as portas para atender à população e falar para
os comerciantes de serviços essenciais que estavaib de portas abertas que,
realmente, serem rigorosos na questão da fiscalização das pessoas dentro dos
comércios, porque estavam vendo pessoas sem máscaras dentro dos comél'elos
da cidade, pessoas se aglomerando dentro dos comércios e não el'a porque crajn
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serviços essências que a doença não passava, ele estava aberto por ser essencial
e a pessoa não podia ficar sem aquele produto; falou, também de uma outra
questão muito importante, que era falar da reunião com os feirantes que iria ter
no dia seguinte, às nove horas e ele esperava que fosse resolvido mas, se aquilo
não acontecesse para que aquela Casa não tivesse nem a reunião de Comissão
no dia seguinte à noite, justamente, para o Executivo dar um respaldo e uma
resposta, porque aquela Casa precisava ter respostas para conseguir seguir
adiante, não tinha cabimento eles serem os últimos a saber, ele bateu tanto na
tecla há algumas semanas, no Executivo abrir as portas para eles na questão das
reuniões com os comerciantes, para eles estarem a par com uma solução para
dar para o munícipe, uma resposta para o munícipe e, infelizmente, aquilo não
aconteceu, parecia que eles estavam falando com as paredes, estavam fazendo
por forma de requerimento, simplesmente, falaram publicamente por não terem
uma resposta no oficio, uma resposta quando o diálogo era muito mais
amigável, então, ele pedia, por gentileza, um pouco mais de respeito com a
Câmara dos Vereadores e, com certeza, com o dinheiro público; agradeceu a
todos; não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente lembrou, no dia seguinte, a
reunião de Comissões, às dezoito horas, naquela Casa, todos convidados para
participar e disse que tinham, no dia vinte e oito, às dezoito horas, Audiência
Pública de Metas Fiscais, confirmou com a Vereador'a, e repetiu, dia vinte e
oito, Metas Fiscais, na Casa também, e que ela seria feita ali na Casa com a
presença da Secretária e dos Vereadores que ali quisessem estar presentes, e
também transmitida pela rede social, cojn integração com a população, através
do email da Câmara para perguntas e respostas.Terminada a Explicação
Pessoal, o Sr. Presidente encera'ou a Sessão, convocando a próxima Sessão
Ordinária para o dia dezenove de maio de dois mne vinte, terça-feira, com
início determinado para as dezoito e trinta horas. Nada mais havendo a tratar:
lavrei a presente ata que lida e achada çánbnne, vai devidamente assinada

Vereador Walt#' L$íÉ Fílz#i de Camarão
lrr+s Ide ntê /

Vereadora Çássia M urfr Montagner
ice Presidente
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