Ata da 26ª Sessão Ordinária de 17 de Agosto de 2016.
4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.
Presidência: Alfredo Fernandes Estrada, Adenilson Correia e
Luiz Gonzaga de Jesus
Secretaria: Mauro S. Salvador de Góes e Israel Francisco de Oliveira
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Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre
Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino
Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros,
José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Osmar Aparecido de Oliveira Costa e Rafael Marreiro de Godoy.
Vereador ausente: nenhum.
Início dos trabalhos às 14h25min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo Vereador Israel Francisco de Oliveira.
A Ata da 25ª Sessão Ordinária, realizada em 08 de Agosto de 2016, foi lida e aprovada
por unanimidade;
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 018-L, de 07/03/2016, de autoria
do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Oliveira, que “Cria na Estância Turística
de São Roque o “Programa Cidade com grama”, visando implementar e manter o plantio
de gramas nos lotes urbanos não construídos”. O autor do Projeto solicitou verbalmente
a retirada do referido Projeto. O Requerimento verbal foi aprovado por unanimidade em
única discussão e votação simbólica.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei n° 051-L, de 12/08/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia
(Mestre Kalunga), que “Institui no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de
São Roque o “Dia Municipal do Detetive Particular”.
Requerimentos:
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 240/2016. Solicita
informações sobre a possibilidade de construção da pista de skate no Município.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 241. Solicita informações
visando à solução para o problema de esgoto despejado em córrego que corta a região
central passando pelas Avenidas Bandeirantes, Anhanguera e Estrutural e ruas Raposo
Tavares, Paes Leme e Afonso Sardinha; 242. Solicita informações referentes à via pública
com o nome “Rua Penélope”; 243/2016. Solicita informações sobre a possibilidade de
desassoreamento e a limpeza dos rios e córregos da cidade (Aracaí, Carambeí e demais
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afluentes), principalmente nos trechos em que os mesmos apresentam grandes acúmulos
de terra e vegetação em seus leitos.
Indicações:
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – n°s: 862. Solicita que o
Executivo junto à Defesa Civil realizem o laudo do muro do Cemitério da Paz, esquina
com a Rua Monteiro Lobato com a Rua Junqueira, Bairro Junqueira; 863/2016. Solicita
operação tapa-buraco na Rua Rosa Passos, esquina com a Rua Paraná (foto em anexo).
2. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 864. Solicita serviços de motonivelamento e
cascalhamento para Travessa José Alves, Travessa Aroldo, Travessa João Valério, Travessa Silvério José Coelho, todas localizadas na Vila Mirim, Bairro Pavão; 865. Reitera pedido feito através da Indicação nº 829/2016, solicitando a substituição da lixeira que foi
levada pelo vendaval na Estrada Serrinha do Carmo; 866. Reitera pedido feito através da
Indicação nº 824/2016, solicitando limpeza na tubulação de águas fluviais de um trecho
da Estrada da Serrinha do Carmo; 867. Reitera pedido feito através da Indicação nº
789/2016, solicitando alargamento da Travessa Ernesto Fermino de Moraes, próximo ao
Sítio das Pedras, Bairro Serrinha; 868. Reitera pedido feito através da Indicação nº
690/2016, solicitando manutenção na ponte de madeira para acesso de pedestre à Vila
Lino; 869. Reitera pedido feito através da Indicação nº 294/2016, solicitando serviços de
motonivelamento e roçada para Estrada Pilão d'água, Estrada Lagoa, Rua Wanda Bonassi, Estrada José Silvestre da Rocha; 870. Reitera pedido feito através da Indicação nº
828/2016, solicitando a implantação de lombadas na Estrada Municipal do Carmo (próximo ao mercado Portal e ao Laboratório Tecam), localizada no Bairro do Carmo; 871.
Reitera pedido feito através da Indicação nº 827/2016, solicitando serviços de roçada e
remoção de mato cortado na Estrada Municipal do Carmo e Estrada Quilombo do Carmo,
Bairro do Carmo; 872. Reitera pedido feito através da indicação nº 852/2016, solicitando
serviços de motonivelamento e cascalhamento para a Rua Comandante Edgard Pereira
Armond e Rua Major PM Lauro Durães, Loteamento Clube dos Oficiais da Polícia Militar,
Bairro do Carmo; 873/2016. Reitera pedido feito através da Indicação nº 616/2016,
solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada ára Rua Mogi Mirim,
Mogi Guaçu, Matão, Mairinque, Mariapolis, Manduri, Mircate, Mairiporã, Praça Bauru, Praça Brotas, Praça Barra Bonita, Praça Berigui, Viela Avaré, Viela Angatuba, Viela Atibaia,
Viela Apiaí, localizadas no loteamento Jardim Camargo, Bairro do Carmo.
3. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – n°s: 874. Solicita, com urgência,
limpeza e desassoreamento do córrego ao lado da Rua Urbano Simões (ao lado da Chácara do Sr. Bóris Zampese) atrás da "Padaria 3 Irmãos" e "Lava- Rápido Maylasky"; 875.
Solicita, com urgência, a construção de uma pista de caminhada na lateral da Rua Bene-
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dita dos Santos Caparelli, que se liga à Rua Getúlio Ribeiro dos Santos, Jardim Ponta Porã, Distrito de Maylasky; 876. Solicita os alinhamentos da Rua Luiz Lambiazzi e da Rua
Pinheirinho, bem como a implantação de galeria de águas pluviais e de redes de esgoto
e, também, os recapeamentos das citadas vias; 877. Solicita a construção de uma calçada (passeio público) na lateral da Rua Professora Célia Asse Jacob, localizada atrás da
CEMEI Aparecida Dias Leite, Distrito de Maylasky; 878/2016. Solicita "operação tapa
buraco" no Terminal Rodoviário Ayrton Senna (na parte interna e também na externa).
4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 879. Solicita "operação tapa
buraco" na Rua José Daniel Arnóbio, Jardim Renê; 880. Reitera pedido feito através da
Indicação nº 2002/2013, solicitando implantação de "mão única" no tráfego da Rua José
Daniel Arnóbio, sentido Centro/Bairro; 881. Solicita "operação tapa buraco" nas seguintes vias: Avenida São Manoel, Rua Santa Rosalina, Rua Santa Maria, Rua Vicente Júlio de
Oliveira, Rua Santa Augusta, Rua São Sebastião, Rua Santa Madalena, Rua Santa Júlia,
Rua Santa Pedrina, Rua Santa Emília e Rua Santa Leocádia, todas localizadas no Jardim
Villaça; 882. Reitera pedido feito através da Indicação nº 623/2012, indicando parceria
para a construção de uma rampa de lançamento de Asa Delta, Glayder, no Jardim Suíça
Paulista, próxima à Pedreira; 883/2016. Reitera pedido feito através da Indicação nº
1221/2015, solicitando "mão única" em trecho da Avenida João Pessoa que vai do imóvel
nº 473 ao de nº 683 e, também, estacionamento em 45º.
5. Vereador Alacir Raysel – nºs: 884. Solicita ao Poder Executivo que interceda junto a
Sabesp, para execução da implantação de rede de água na Estrada Jornalista Roberto
Marinho e Estrada Jornalista Joelmir Beting, Campininha de Baixo; 885. Reitera a Indicação n° 843/2016, solicitando os serviços de roçada, capinação e limpeza nas vias públicas, na área verde e no rio (ribeirão), do Parque Primavera (Gabriel Piza); 886. Reitera a
Indicação n° 844/2016, solicitando medidas em relação ao buraco na Av. Guilherme de
Almeida, altura do n° 258, Bairro Gabriel Piza; 887. Reitera a Indicação nº 845/2016,
solicitando manutenção do campo de futebol socyete e implantação de espaço para lazer
com playground, na área localizada na Avenida Guilherme de Almeida e Rua Jorge de
Lima, Bairro Gabriel Piza; 888. Reitera a Indicação n° 846/2016, solicitando motonivelamento, cascalhamento, implantação de guias e sarjetas, rede coletora de esgoto, rede de
água, pavimentação asfáltica e iluminação pública, na Rua Dom José Gaspar e Rua Dom
Pedro I, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 889. Reitera a Indicação n° 847/2016, solicitando pavimentação, iluminação e paisagismo na Viela de acesso à Rua Santa Leocádia e
Santa Virginia, Jd. Villaça; 890. Reitera a Indicação n° 848/2016, solicitando operação
tapa-buracos nas vias públicas dos bairros, Taboão, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro,
principalmente na Rua São Sebastião, altura do n° 222; 891. Reitera a Indicação nº
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849/2016, solicitando implantação pavimentação asfáltica na Rua Roque Soares de Camargo, Jardim Santa Maria, Bairro Gabriel Piza; 892. Reitera a Indicação n° 842/2016,
solicitando a complementação de 30 metros de tubulação do córrego, que passa nos fundos dos imóveis de nºs 235, 245, 269 e 277, da Rua Vinícius de Moraes, Bairro Gabriel
Piza; 893/2016. Reitera a Indicação nº 2017/2014: Solicita que a Defesa Civil interceda
junto ao proprietário da chácara que faz divisa com as residências de nºs 12, 20, 22, 32,
64, 74, 94, 96, 102, 106, 573, e 577, da Rua Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza.
Moções:
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes nº: 161/2016. De Congratulações
aos “Amigos da Estação Maylasky” pela comemoração de 15 anos de realização de atividades.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus nº: 163. De Pesar pelo falecimento da estimada
Débora Cristina de Oliveira; 164. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Maria
Amélia M. Marcon; 165/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor José Carlos Siqueroli.
Vereador Israel Francisco de Oliveira nº: 166/2016. De Pesar pelo falecimento da
estimada Senhora Abigail Carvalho Silveira e Silva.
Vereador Adenilson Correia nº: 167/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado
Senhor Emetério Estrada Ruiz.
Vereadores Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 168/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Jonas
Souza.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moção de Congratulações– n°s 161/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará;
Moção de Pesar– n°s 163 a 168/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará;
Indicações – nºs 862 a 893/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre a Administração Municipal em
geral. Informa que o Município todo está passando por dificuldades com a falta de manutenção nas estradas, que se encontram cheias de buracos, como a Região do Bairro Guaçu e Região Central, gerando reclamações dos munícipes. Diz que foi informado por munícipe que o Bairro Sorocamirim se encontra com as estradas esburacadas e os moradores estão sem condições de locomoção para outras cidades. Ressalta que os Vereadores
não podem aceitar que encarregados da Prefeitura, que foram funcionários esse tempo
todo, saiam candidatos a Vereador, deixando de cumprir com seus trabalhos na Prefeitu-
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ra. Ressalta que não é porque estamos em época de Eleição, que os Vereadores deixarão
de cobrar a execução dos serviços prioritários para o Município. Explica que a Prefeitura
não é para oferecer candidatos a Vereador, pois sua função é trabalhar para reverter os
recursos arrecadados da população em benefícios para o Município. Diz que tudo o que
se pede na Prefeitura é negado como, por exemplo, poda de árvores, serviços de tapa
buracos e recuperação de estrada de terra, e nada é feito. Fala que os Vereadores vêm
solicitando outros pedidos ao Executivo em prol dos munícipes, como: execução de limpeza de rios, entre eles o Rio Carambeí, no Bairro Guaçu, e a execução de serviços de
tapa buracos, mas a Prefeitura não tem atendido às solicitações. Comenta que o setor de
Saúde do Município também se encontra com deficiências na prestação de serviços, pois
os munícipes estão sem os atendimentos às suas necessidades, e com prejuízos nos valores cobrados pela prestação de serviços do Plano de Saúde, que dobrou. Convida os Vereadores para cobrarem do Poder Executivo a execução dos serviços prioritários aos munícipes.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que o Vereador Estrada está coberto de razão, pois se uma gestante vier a precisar de serviços de ultrassom, não tem.
Informa que muitos funcionários ocupantes de cargos em comissão do Senhor Prefeito
são candidatos a Vereador nas eleições que se aproximam.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que a Administração Municipal não está
repassando os recursos financeiros que a Câmara devolveu para a Prefeitura repassar
para a Santa Casa de São Roque.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que nunca viu uma Administração
Municipal desperdiçar e aplicar tantos recursos financeiros de maneira errada. Diz que o
maior erro foi a Intervenção da Prefeitura na Santa Casa. Veio a FENAESC para cuidar da
Saúde, mas nada foi melhorado.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Informa que a Câmara de São Roque, devolve
recursos financeiros para a Prefeitura, para a Prefeitura repassar para a Santa Casa, e
isso não ocorre e as dívidas da Santa Casa só aumentam cada vez mais. Fala que a população precisa do atendimento médico, pois contribui com seus impostos, mas não tem
retorno nenhum. Fala que vê uma Cidade abandonada, suja e com a população reclamando de tudo que não tem.
2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que está no final do seu
mandato. Fala que vem solicitando constantemente a execução de serviços de canalização e limpeza do Córrego da Avenida Bandeirantes e foi informado que os serviços estão
programados para o ano de 2017. Tece comentários sobre as cobranças do Vereador
Estrada ao Senhor Prefeito, em relação às providências para a execução de serviços prio-
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ritários no Município, como a manutenção das vias públicas. Diz que no caso da Saúde, é
uma obrigação do Chefe do Executivo agilizar a prestação de serviços na Santa Casa.
Comenta sobre a contratação da OS, que resolveria os problemas da Santa Casa e construiria uma UTI. Diz que o difícil é acreditar na melhoria desse cenário crítico da Santa
Casa. Fala que a situação da Santa Casa será resolvida na Justiça. Afirma que honra seus
compromissos de Parlamentar e não vai admitir nada de errado.
3. Vereador Etelvino Nogueira: Parabeniza os Festeiros e Equipe de Organizadores da
Festa de Agosto de 2016, pelo sucesso da realização do evento da tradicional Festa de
Aniversário da Cidade de São Roque. Comenta sobre as dificuldades da Santa Casa de
São Roque. Fala que vê com grande preocupação a situação da Saúde no Município e da
Santa Casa. Lembra que alertou várias vezes o Senhor Prefeito para a situação da Santa
Casa, muito antes do aparecimento das dívidas e da crise. Compara a Administração da
Cidade com os Cuidados para com a família, que você alerta sobre os possíveis perigos
de uma situação. Diz que não abandona alguém da família por ela estar passando por
situação difícil. Fala que o mesmo deve ocorrer com o Senhor Prefeito e nós Vereadores,
não devemos abandonar a Cidade por ocasião da Crise. Ressalta que é o momento de
união de todos, para encontrar solução para os problemas da Santa Casa. Diz que se
preocupa com a questão da Saúde, e a questão do Município, estar com falta de serviços
de manutenção em vários setores. Informa que vem recebendo reclamações da população referente a problemas com os serviços prestados da coleta de lixo, quanto aos horários de coleta. Fala que a crise chegou ao Município sim. Relata que neste Legislativo
cada um tem seu grupo político, com seus ideais e objetivos para a Cidade. Comenta que
os Vereadores deste Legislativo são ligados a grupos políticos. Alerta àqueles que tiverem
a felicidade de retornar a esta Casa de Leis, com seu grupo político e for majoritário e
terão que entender as dificuldades da Administração. Informa que ouviu uma informação
e vai se inteirar melhor sobre o assunto de que o Governo Federal está discutindo no
Legislativo, um Projeto de Lei, para proibir a realização de concurso público, e isso demonstra a crise esta implantada no país.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta sobre a linha de raciocínio do
Vereador Etelvino Nogueira. Informa que existem pré-candidatos vendendo ilusão, com
promessas de que, se o grupo ganhar as eleições, vão melhorar a situação da Santa Casa, de uma hora para outra. Tudo engano.
Vereador Etelvino Nogueira: Ressalta que se tiver a felicidade de ser reeleito, seu
discurso será sempre o mesmo, e trabalhará muito para resolver os problemas da popu-
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lação. Fala que hoje estamos vivendo uma situação diferente no Município, são muitas
criticas pessoais e isso não ajuda em nada a nossa população , tem que existir respeito
entre todos.
4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta o discurso dos Vereadores Donizete
e Etelvino Nogueira, que são experientes, e falaram da crise no País. Diz que seria tomado por ignorante se não admitisse a existência da crise no Município. Fala que acredita
que a crise na cidade de São Roque é conseqüência dos desmandos e gastos desnecessários dessa Administração Municipal, com contratação de empresa coletora de lixo, com
empresa locadora de veículos, aquisição de playgrounds, lousas digitais e locação de empresa de som. Além disso, a Prefeitura admitiu um número excessivo de cargos comissionados, e isso resultou nessa crise que está enfrentando agora, pois não existem recursos
nem para comprar bica corrida e equipamentos para melhorar as estradas. Lembra que o
Senhor Prefeito rejeitou os avisos e sugestões dos Vereadores para auxiliá-lo na Administração. Diz que os Vereadores alertaram o Senhor Prefeito quanto ao erro da Intervenção
Municipal, mas o Senhor Prefeito não deu atenção. Colocou pessoas na Santa Casa, que
resultou nos “falsos médicos”, que denegriram o nome da cidade. Fala que a nova empresa “Organização Social”, que seria para melhorar a Santa Casa, na realidade está destruindo ainda mais o que restou da Instituição. Informa que é candidato a Vereador e faz
críticas construtivas para melhorias. Diz que infelizmente hoje vê a Prefeitura sofrendo
com a crise criada pelo próprio Poder Executivo, com os desmandos do Senhor Prefeito.
Fala que respeita os Vereadores e o Senhor Prefeito. Fala que a Prefeitura não teve competência para Administrar a Santa Casa.
Aparte Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Informa que novamente a Câmara está
fazendo devolução de recursos financeiros para a Prefeitura repassar para a Santa Casa.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Informa que todos os Vereadores alertaram o
Senhor Prefeito e se colocaram à disposição para auxiliar a Administração no planejamento das despesas municipais.
ORDEM DO DIA:
1. Projeto de Lei n° 046-L, de 13/07/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia,
que “Institui o Dia Municipal do “Agente Comunitário de Saúde” no calendário Oficial de
Eventos da Estância Turística de São Roque”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em
única discussão, votação nominal e maioria simples.
2. Projeto de Lei n° 052-E, de 18/07/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$4.432,88 (quatro mil, quatrocentos e
trinta e dois reais e oitenta e oito centavos)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em
segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta.
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3. Projeto de Lei n° 053-E, de 29/07/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza
o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), no orçamento vigente. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. O Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes solicitou que se constasse em ata que o Sr. Francisco José Massariolli Tibiriçá, Interventor da Santa Casa de Misericórdia de São Roque, se colocou a disposição para comparecer à Câmara Municipal para prestar contas dos recursos financeiros utilizados na Santa
Casa em face da Intervenção.
4. Requerimentos – nºs 240 a 243/2016. Foram aprovados por unanimidade em única
discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Inicia seu discurso comentando sobre a falta de
respeito do Vereador Adenilson Correia (Kalunga), que não concedeu o aparte a ele e o
chamou de “Gorila”. Comenta que o Vereador Adenilson Correia (Kalunga) tem o direito
de falar, mas tem o direito de ouvir também. Fala que o Vereador Kalunga, no seu comentário enfurecido, referiu-se a ele como “Gorila”. Diz que apenas exigiu o respeito do
Vereador Kalunga, que se enfureceu contra ele. Comenta sobre o descaso e do erro cometido em relação as obras da Rodovia Raposo Tavares, sem retorno, no Bairro do Marmeleiro. Informa que convidou a população, o Senhor Prefeito Daniel de Oliveira Costa e
o Prefeito Binho, de Mairinque, para resolver os problemas absurdos da falta de retorno
da Rodovia Raposo Tavares, no Bairro Marmeleiro, construída sem retorno, já que os
motoristas precisam ir ao Município de Mairinque, para retornar para a cidade de São
Roque, gerando sentimentos de revolta à população do Bairro do Marmeleiro. Comenta
que nenhum dos dois Prefeitos apareceram para a reunião. Ressalta que há necessidade
da união dos Prefeitos para encontrar uma solução para dar uma resposta à população, e
construir um retorno no Bairro do Marmeleiro, bem como abrir a Rua Ermete Ghissardi,
localizada no Jardim Quinta dos Teixeiras. Lembra que no ano de 2013, pediu o apoio do
Senhor Prefeito para abertura da Rua Ermete Ghissardi, mas nada foi feito. Fala que a
Deputada Bruna Furlan enviou recursos financeiros, de 400 mil reais para abertura da
Rua com início na Rua Ermete Ghissardi, para acesso ao Bairro Vila Nova São Roque, mas
o Prefeito Daniel remanejou o recurso para outras obras. Informa que vem sendo cobrado pela população e há necessidade de se encontrar uma solução para os problemas da
falta de acesso da Rodovia Raposo Tavares, no Bairro do Marmeleiro à cidade de São
Roque. Fala que como Vereador se empenha e trabalha para conquistar melhorias para a
população.
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2. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Cumprimenta o Senhor Francisco
Tibiriçá pela sua atuação na área da Saúde. Diz que torce para que tudo dê certo para a
Santa Casa. Fala que se sente feliz por articular junto aos Vereadores a devolução de
recursos financeiros, no valor de 500 mil reais, para a Prefeitura repassar para a Santa
Casa. Diz que torce para que o hospital tenha UTI e mamógrafo. Ressalta que como “Vereador do Povo”, respeita o povo e torce para que sejam executadas as melhorias na
Santa Casa de São Roque. Cobra do Senhor Prefeito, providências junto ao Diretor de
Obras, Dr. Luciano, de modo que sejam executados serviços de limpeza, roçada e manutenção no Posto de Saúde, na Praça Pública, nas Ruas Pedro Rodrigo, e Teófilo Genaro,no Bairro do Cardoso, no Distrito de Maylasky, que se encontram em péssimo estado
de conservação e em meio ao matagal. Fala que visitou o Posto de Saúde e fez uma Moção de Congratulações aos Funcionários, de modo a reconhecer o relevante trabalho realizado pelos mesmos. Diz que como Vereador atua como mensageiro do Executivo.
Encerram-se os trabalhos às 16h32min.
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