
 

Ata da 41ª Sessão Ordinária de 04 de dezembro de 2017. 
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 
     Presidência: Newton Dias Bastos, Israel Francisco de Oliveira e  

Marcos Roberto Martins Arruda 

  Secretaria: Rogério Jean da Silva e José Alexandre Pierroni Dias 

Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, 
Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José 
Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, 
Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva.  
Vereadores Ausentes: nenhum.  

Início dos trabalhos às 18h24min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador José Luiz da Silva César. 

1. A Ata da    ª Sessão Ordinária, realizada em     de Junho de 2017, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. A Ata da 40ª Sessão Extraordinária, realizada em 27 de Novembro de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 87/2017-L, 22/11/2017, de autoria do Vereador Marcos Augusto 

Issa Henriques de Araújo, que “Dispõe sobre a criação do Programa "Fila Única" de 
informação sobre a demanda por acesso de crianças na Rede Municipal de Ensino”. 

2. Projeto de Lei Nº 88/2017-L, 22/11/2017, de autoria do Vereador Rafael Tanzi de 
Araújo, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de gravar em áudio e vídeo, todas as 
sessões para Processo de Licitação Pública realizadas pelo Poder Legislativo e Executivo 
do Município da Estância Turística de São Roque, na forma que especifica e dá outras 
providências”. 

3. Projeto de Lei Nº 91/2017-L, 30/11/2017, de autoria do Vereador Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, que “Altera a Lei Municipal Nº 4.338 de 17 de Dezembro de 
2014, que regulamenta o funcionamento de canis e gatis comerciais no Município de 
São Roque através de uso de microchip e dá outras providências”. 

4. Projeto de Lei Nº 93/2017-L, 04/12/2017, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de mesas e cadeiras para idosos e 
pessoas com deficiência em estabelecimentos comerciais que especifica”. 

Requerimentos: 
1. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 244/2017 - Solicita ao Poder Executivo 

que encaminhe cópia do Projeto do contrato de prestação de serviços da Empresa 
Cerqueira Torres Construções, Terraplenagem e Pavimentação Ltda, quanto ao 
recapeamento de várias ruas do Jardim Flórida e Bairro do Cambará, finalizadas em 
Setembro de 2017, referentes às sinalizações de trânsito. (Req. 189/2017); 
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2. Vereador Newton Dias Bastos Nº 245/2017 - Requer informações sobre árvore 
com risco de queda na E.E. Horácio Manley Lane 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira Nº 1192 - Solicita a realização dos serviços de 

manutenção na ponte localizada Rua Capitulina, Bairro do Pavão, na divisa com o 
Município de Ibiúna , ; Nº 1210 - Solicita serviço de manutenção nos locais que se 
encontram instalados os brinquedos , na CEMEI Guadalberto, no bairro do Carmo; Nº 
1211 - Solicita providências em relação aos animais venenosos que estão aparecendo 
na CEMEI Guadalberto, no bairro do Carmo (escorpiões e aranhas); Nº 1214 - Solicita 
a realização  dos serviços de motonivelamento e cascalhamento  na rua principal  de 
acesso à Vila Lino; Nº 1215 - Solicita a colocação de placas de denominação de vias 
públicas do Loteamento Clube dos Oficiais; Nº 1216 - Solicita a limpeza nas caixas de 
água dos postos da rede básica de saúde do Município; Nº 1217 - Solicita a 
programação com as datas para início das manutenção nas escolas do município; Nº 
1218 - Solicita que seja realizada a manutenção em todas as caixas d'águas das 
Escolas de nosso Município; Nº 1219/2017 - Solicita a programação para que seja 
realizada a manutenção nos veículos referente a transporte escolar no período de 
férias. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 1193 - Indica sugestão de proposta de 
itinerário de ônibus que atende o bairro Santo Antonio, de modo que a mesma passe 
em frente à nova sede da OAB/SP; Nº 1212 - Solicita que seja realizada as 
revitalizações de pintura de solo nas ruas do bairro Jardim Renê; Nº 1213 - Solicita a 
realização de operação "tapa buraco" na Av Aracaí com a Rua José Daniel Arnóbio; Nº 
1223 - Solicita o serviço de roçada no Terminal Rodoviário Ayrton Senna,; Nº 
1225/2017 - Solicita o serviço de roçada no Terminal Municipal Alcides de Souza. 

3. Vereador Rafael Tanzi de Araújo Nº 1194 - Solicita os serviços de 
motonivelamento e cascalhamento nas Ruas: Padre Camacho, Vila Caparelli/Rosário, 
Beija Flor, João de Barros. Estrada de Taipas, Estrada da Barroca Funda, Estrada Capela 
do Cepo, Estrada da Aeronáutica, Estrada Margarida Korte, Estrada Capitão Gustavo 
Lauro Korte e Benedito Coelho dos Santos; Nº 1195 - Solicita com urgência, limpeza e 
terraplanagem do terreno público na Rua Professora Celia Asse Jacob, divisa com a 
CRECHE/EMEI - Maylasky .; Nº 1196 - Solicita a colocação de bico de luz na Rua Pedro 
Paes no Distrito de Maylasky.; Nº 1197 - Solicita com urgência, instalação de uma base 
distrital de obras no Distrito de Maylasky; Nº 1198/2017 - Solicita a permanência de 
01 viatura da Guarda Municipal na Praça do Distrito de Maylasy. 

4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 1199 - Solicita pavimentação asfáltica na 
Estrada do Candor e Argeu Lombardi.; Nº 1200 - Solicita pavimentação asfáltica na 
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Rua Ciro José Santana.; Nº 1201 - Solicita construção de área de Lazer no Alpes do 
Guaçu.; Nº 1202 - Solicita abertura da Avenida Antonino Dias Bastos e posteriormente 
pavimentação asfáltica.; Nº 1203 - Solicita a Implantação de 30 (trinta) bicos de luz na 
Estrada do Candor, Bairro do Guaçu.; Nº 1204 - Solicita a extensão de rede elétrica e 
implantação de 10 (dez) bicos de luz na Rua Erlindo José da Silva (Estrada Candor), 
Bairro Guaçu.; Nº 1205 - Solicita a implantação de iluminação pública na Rua 
Eucalipto, Jardim Santa Vitória, Campininha.; Nº 1206 - Solicita a implantação de 
tubulação de rede de água na Rua Argeu Lombardi, Estrada do Candor, Bairro Guaçu; 
Nº 1207 - Solicita pavimentação asfáltica da Rua Sabatini Alceste, Jardim São José.; Nº 
1208/2017 - Solicita a Aquisição de um aparelho de ultrassonografia. 

5. Vereador José Luiz da Silva César Nº 1209/2017 - Solicita a implantação de 
vagas de estacionamento para idosos e deficientes físicos na Rua Santa Isabel, nas 
proximidades da Santa Casa de Misericórdia de São Roque. 

6. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 1220 - Solicita que seja retirada a 
lombada da curva da Rua Tibério Justo da Silva, Cambará.; Nº 1221 - Reitera 
Indicação nº 625/2017 que, Solicita poda de árvores na Rua Sebastiana Silva Pontes, 
Jardim Florida. (Em frente a casa 085); Nº 1222 - Solicita a retirada dos galhos que 
foram cortados pela CPFL, da Rua Fernão Paes Leme, altura do nº 179; Nº 1224 - 
Solicita reforma e manutenção no Viaduto Gabriel D'almeida.; Nº 1226 - Solicita a 
colocação de um ponto de ônibus, na Estrada Mario de Andrade, próximo ao portal.; Nº 
1227 - Solicita reparo no asfalto da Av. Três de Maio e Tibério Justo da Silva, em que 
foi realizado a passagem de tubulação de água para o Condominio Bella Itália.; Nº 
1228 - Reitera a Indicação nº 1086/2017, Solicitnado a limpeza do córrego da Avenida 
Arthur Salvetti; Nº 1229 - Solicita o corte de árvore seca na EMEI Prfª. Niobe 
Carlassara Fernandes, Rua José Henrique da Costa, 300, Jardim Bela Vista.; Nº 1230 - 
Solicita operação tapa-buraco na Rua Alvaro Luis, Jardim Maria Trindade.; Nº 
1231/2017 - Reitera a Indicação nº 277/2017, Solicitando operação "tapa-buraco" na 
Rua Antonio dos Santos Sobrinho, Jardim Marieta Trindade. 
            Moções: 

1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 183 - De Congratulações 
ao Grêmio Estudantil da Escola Estadual Horácio Manley Lane pela realização do 
Simpósio Cultural realizado na Escola Horário Manley Lane; Nº 190/2017 - De Pesar 
pelo falecimento da Senhora Vilma Calfat. 

2. Vereador Julio Antonio Mariano Nº 186/2017 - De Congratulações ao Dia 
Municipal do Clube Atlético Paulistano. 

3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 187 - De Congratulações aos 60 anos 
da EMEF Barão de Piratininga; Nº 191/2017 - De Pesar pelo falecimento da estimada 
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Sra. Maria da Costa Almeida. 
4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 188/2017 - De Congratulações pela 

passagem do "Dia do Pastor e do Missionário Evangélico". 
Matérias analisadas no expediente: 

1. Moção de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará. 
2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 
3. Moções de Congratulações: Foram aprovadas por unanimidade. 

Tribuna: 
1. Vereador Newton Dias Bastos: Fala da reforma que vem acontecendo na Câmara 

Municipal. Relata que muitos munícipes vêm reprovando tal reforma, alegando que o 
valor poderia ser empregado para reformar outros locais. Explica que o que está sendo 
feito, servirá mais à sociedade, do que aos Vereadores, visto que este plenário vem 
sendo mais ocupado por entidades, associações e instituições do que pelos vereadores 
que se reúnem uma vez na semana. Afirma ainda que quando acontecem esses 
eventos, o Plenário fica lotado, e está com problemas estruturais, então o corpo de 
bombeiros fez várias exigências, tais como hidrantes, para raio, e até uma caixa d’água 
muito maior. Informa que foi ao Batalhão do Corpo de Bombeiros para conversar sobre 
a caixa d’agua e conseguir manter a mesma, o que significa uma economia de mais de 
60 mil reais. Agradece o Vereador Julio pelas explicações que vem dando aos munícipes 
sobre a reforma. Comenta que em reposta a essas críticas, convidou esses que 
questionavam, e também qualquer cidadão que o queira, que venham a esta Casa e 
vejam o que está sendo feito. Comenta que mesmo num momento de crise, apenas 
duas empresas participaram da licitação, e isso mostra que esta não é uma obra cara, 
pois do contrário, muitas outras empresas iriam querer participar. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Diz que infelizmente a intolerância nas 
redes sociais pode chegar ao extremo, porém, pessoas realmente inteligentes, ao 
serem apresentados os fatos, saberão analisar o que é certo e o que é errado. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Relata que em dias chuvosos são 
visíveis as goteiras existentes nesta Casa, e precisam ser contidas por baldes. Afirma 
que irresponsável seria não cuidar do bem público.  
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Lamenta que as critiquem ocorridas sejam 
sem embasamento. Concorda que as redes sociais por vezes excedem aos limites, 
faltando com respeito quem está tentando fazer seu trabalho da melhor forma possível. 
Vereador Newton Dias Bastos: Cita que a reunião que o Vereador José Luiz propôs 
foi decisiva para conseguir junto ao Prefeito, a abertura das duas partes da marginal, 
melhorando muito o trânsito na região. Lembra que haverá eleição da Mesa Diretora, e 
ligou para todos os vereadores antecipadamente para que tivessem tempo de analisar o 



 
Ata da 41ª Sessão Ordinária de 04 de Dezembro de 2017. 

1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 
 
 

5

que está sendo feito. Afirma que o tratamento para com cada um será da mesma 
forma, sendo ou não, reeleito ao cargo. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Agradece aos Vereadores pelos trabalhos 
realizados na Câmara. Agradece a comunidade do Distrito de São João Novo e aos 
munícipes de São Roque, por tê-lo reeleito. Agradece ao Prefeito Cláudio Góes, pela 
coragem de se candidatar a Prefeitura de São Roque. Diz que para criticar é preciso se 
colocar no lugar do outro. Fala que os Vereadores tem a obrigação de fiscalizar os atos 
do Poder Executivo. Alerta que todos tenham cuidado com os contratos emergenciais 
para o próximo mandato. Comenta que cada um deve pensar no seu caráter, na sua 
competência, para o que é votado nesta Casa. Se dirige ao Presidente da Câmara, 
afirma que conhece Niltinho Bastos em vários aspectos e vota nele para a permanência 
na Presidência da Câmara. Diz que quer ver Niltinho Bastos Prefeito da cidade de São 
Roque, porque ele trata a com carinho e não pensando em empreendimento. Comenta 
que daqui 2 anos não será mais Vereador pois está se preparando e estudando para 
outras metas. Fala que a Mesa Diretora atuou apoiando o Presidente. Afirma que torce 
para que a gestão do atual Prefeito seja boa, e que a desculpa desse ano foi a situação 
financeira deixada pelo Ex-Prefeito Daniel, mas no próximo ano não haverá desculpas. 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Conta que passeando pela Brasital, deparou-
se com árvores plantadas em cima do gramado, sem qualquer critério. Cita que 
encaminhou requerimento ao Executivo sobre esse tema, porém até o momento não 
houve resposta.  Diz que é preciso cobrar que a Santa Casa de Misericórdia justifique 
de que forma estão destinando os recursos a ela repassados. Comenta que soube que 
estão usando esse valor repassado, para pagar o “vale” dos funcionários, e que se for 
realmente isso, não está sendo aplicado a prioridades.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Lembra que atualmente a Santa Casa 
está totalmente dependente dos valores a ela repassados, e os salários de funcionários 
agora estão em dia, porém faltam medicamentos para ser distribuídos à população, 
portanto uma solução deve ser buscada. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Cita que a Santa Casa pretende solicitar 
empréstimo junto ao “Desenvolve SP” para reformar o Pronto Socorro, e estão firmando 
parcerias importantes. Lembra que a Saúde demanda grandes quantidades de recursos 
para que se consiga prestar um bom serviço. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz ser absurdo, solicitar empréstimo para 
fazer reformas no Pronto Socorro, quando já há uma dívida de quase 40 milhões.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Lamenta não se ver perspectivas de 
melhoras. Lembra que foi perdido um plano de saúde com cerca de 12 mil associados. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que o plano de saúde poderia ser 
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recuperado, porém foi mais fácil deixa-lo acabar. Cita que fará requerimento, 
solicitando ao Executivo a colocação de tubulações na Estrada do Candor, devido ser 
uma via pública, e a passagem é dificultada quando há chuvas no local.  

4. Vereador Etelvino Nogueira: Concorda com os Vereadores que o antecederam, de que a 
situação da Saúde no Município está realmente difícil. Comenta que recebeu um vídeo 
interessante, da Cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, local em que há 
um modelo de Saúde e de Hospital, e 35,20% de seu orçamento são investidos na área 
da Saúde, além disso, a gestora do hospital local afirma que atenderão também 
consultas particulares e convênios. Afirma que é nesse tipo de modelo que nosso 
Município deve se basear. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Lembra que a cidade citada tem cerca de 
60 mil habitantes, e se essa porcentagem fosse também aplicada em nosso Município, 
em que a arrecadação é maior, o valor anual destinado à saúde seria de cerca de 80 
milhões. 
Vereador Etelvino Nogueira: Cita que além do Município citado investir um valor alto 
na área da Saúde, nosso Município atualmente está investindo cerca de 21%. Afirma 
que parcerias devem ser buscadas para que mude a situação, pois deve haver recursos 
e estrutura para mudanças. Comenta que as redes sociais são ótimas ferramentas até 
mesmo de trabalho, porém ultimamente elas estão sendo mal usadas, a exemplo das 
críticas à reforma desta Casa. Diz sentir-se triste com esse tipo de críticas descabidas. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Relata que hoje a voz da 
população pede por transparência. Conta que foi também abordado por um munícipe a 
respeito da reforma e o trouxe até esta Casa e este pôde ver por si mesmo, as 
necessidades de reforma deste local. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Conta que recebeu do Vereador Marcos 
Augusto, um Ofício, informando sobre um munícipe que o questionou sobre o Portal da 
Transparência, e de pronto respondeu ao Ofício, pois o site de transparência do 
Município está dia a dia sendo alimentado. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Afirma não 
conhecer o munícipe que o questionou, porém como Vereador sua obrigação é repassar 
tudo que a ele chega. Informa que as informações já estavam no site e talvez a pessoa 
apenas não as tenha localizado. 
Vereador Etelvino Nogueira: Afirma que o melhor que pôde ser feito neste ano, foi 
feito e que há muito tempo não via um legislativo tão preocupado com a população. 
Agradece a compreensão e a colaboração de todos nesse ano e que o próximo ano seja 
melhor. 

Ordem do Dia: 
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1. Eleições para composição dos membros da Mesa Diretora da Câmara, nos cargos de 
Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, pa-
ra o mandato de 01/01/2018 a 31/12/2018. O Presidente faz a verificação de quorum 
e consta que no Plenário estavam presentes 15 (quinze) Vereadores, quais sejam: 
Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oli-
veira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, 
Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Marcos Roberto 
Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, Rafael Mar-
reiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva, havendo, portanto 
número legal para a abertura dos trabalhos. A seguir, o Presidente comunica ao E-
grégio Plenário que foi protocolada uma chapa de nome "JUNTOS POR SÃO ROQUE” 
com a seguinte composição: Presidente: Newton Dias Bastos; 1º Vice-Presidente: 
Israel Francisco de Oliveira; 2º Vice-Presidente: Marcos Roberto Martins Arruda; 1º 
Secretário: Rogério Jean da Silva e 2º Secretário: José Alexandre Pierroni Dias. O 
Presidente coloca em votação nominal e, após concluída, verificou-se o seguinte re-
sultado: Chapa: "JUNTOS POR SÃO ROQUE” 14 (quatorze) votos favoráveis dos Ve-
readores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco 
de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva 
César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Marcos Ro-
berto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, Rafael 
Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva, e 1 (um) voto 
contrário à chapa do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo. O Presiden-
te proclama eleitos e empossados os seguintes Vereadores: Presidente: Newton Dias 
Bastos; 1º Vice-Presidente: Israel Francisco de Oliveira; 2º Vice-Presidente: Marcos 
Roberto Martins Arruda; 1º Secretário: Rogério Jean da Silva e 2º Secretário: José 
Alexandre Pierroni. O Presidente, nos termos do inciso XI do artigo 16 do Regimento 
Interno, declarou os membros da Mesa empossados nos respectivos cargos, devendo 
os mesmos assumir seus mandatos em 1º de janeiro de 2018. 

2. Projeto de Lei Nº 65/2017-L, 28/09/2017, de autoria do Vereador Marcos Roberto 
Martins Arruda, que “Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de São 
Roque a "Semana Municipal da conscientização da segurança Ferroviária x”. O Projeto 
foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

3. Projeto de Lei Nº 72/2017-E, 24/11/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
“Reestrutura o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de São Roque 
e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, 
votação nominal e maioria simples. 

4. Projeto de Lei Nº 73/2017-E, 24/11/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
“Institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de São Roque e dá 
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outras providências”. O Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo apresentou 
Requerimento Verbal solicitando o adiamento do referido Projeto para a próxima 
Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica.  

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Presidente da Câmara pela sua 

reeleição. Fala das crianças que foram transferidas da EMEI e Creche do Guaçu para o 
antigo SESI, para que a escola seja reformada. Diz que trata-se de um prédio antigo. 
Aparte Vereador Alfredo Estrada: Fala da importância da transferência das crianças 
e pede ao Prefeito que no local, venha a ser efetivada uma creche, pois o bairro 
necessita. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que foi apresentada emenda impositiva 
de sua autoria para a reforma dessa escola e que posteriormente a creche continuará 
no antigo SESI e a EMEI na escola já reformada do Guaçu. Agradece aos funcionários 
da creche, juntamente com o Departamento de Obras da Prefeitura, para que hoje 
pudessem ser iniciadas as atividades no antigo SESI. Fala sobre comentários maldosos 
que têm sido postados nas redes sociais, sobre a reforma da Câmara Municipal, que há 
algum tempo necessitava passar por reformas, para manter o que foi construído.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Fala que a reforma da Câmara era 
realmente necessária. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que seria muito cômodo permanecer 
tudo da forma como estava, e ver o patrimônio do povo se deteriorando.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Comenta que nas redes sociais 
existem perfis falsos, e pessoas irresponsáveis, que se fizessem questionamentos sérios 
seriam respondidas. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Coloca que na condição de pessoa pública, 
aceita críticas, desde que sejam construtivas. Comenta que ficou triste com o manifesto 
que aconteceu na Câmara na Sessão Solene em alusão ao “Dia da Consciência Negra”, 
e solidariza-se com o Vereador Etelvino Nogueira que foi atacado. 

2. Vereador José Luiz da Silva César: Concede aparte ao Vereador Etelvino Nogueira. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que o manifesto ocorrido na Sessão 
Solene em alusão ao “Dia da Consciência Negra” não foi feito por pessoas que moram 
no Bairro do Carmo. 
Vereador José Luiz da Silva César: Fala que é solidário com o Vereador Etelvino 
Nogueira por todo o esforço que aplica na solução dos problemas do bairro do Carmo. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Comenta que na Câmara os 
Vereadores não são inimigos. Parabeniza a competência da assessoria de imprensa da 
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Câmara e agradece ao emprenho de todos. 
Vereador José Luiz da Silva César: Parabeniza a todos os funcionários que fizeram 
do “Dia da Consciência Negra” uma sessão brilhante. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Dirige-se ao Presidente da Câmara, 
e fala do seu desejo de ver o Presidente como Deputado e certamente teria seu voto. 
Vereador José Luiz da Silva César: Fala que Niltinho Bastos é um homem conhecido 
não só na cidade como em toda região. Comenta do problema que está ocorrendo com 
o itinerário de ônibus no bairro Goianã, que não estão entrando no bairro, fazendo com 
que as pessoas tenham que seguir por longo percurso andando. Diz que não conseguiu 
a aprovação de seu projeto que dispõe sobre o transporte gratuito aos praticantes de 
atividades esportivas e artísticas, mas espera posteriormente contar com o apoio dos 
Nobres Pares. Questiona a aplicação da Zona Azul na cidade, na qual o funcionários que 
notificam os veículos, passam a notificação diretamente ao agente de trânsito para que 
o mesmo já faça a multa.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que o mandato do Vereador 
José Luiz foi brilhante e parabeniza o Vereador. 
Vereador José Luiz da Silva César: Pede que aproveitem o período de férias para 
fazerem a limpeza das caixas de água das creches e escolas. Fala da sua preocupação 
com a falta de fiscalização nos pesqueiros, com a chegada do período de chuvas. 
Reforça o pedido para que sejam feitas as limpezas dos rios e córregos. Comenta da 
conquista da desse ano que, após 10 anos de obras paradas, foram entregues as casas 
do Bairro Paisagem Colonial. Agradece todo o apoio que recebeu e que espera 
continuar recebendo desta Casa de Leis. 

Encerram-se os trabalhos às 20h50min. 
 
 
 

NEWTON DIAS BASTOS  
Presidente 
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