Ata da 5ª Sessão Ordinária de 06 de Março 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
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Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira,
Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, 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 18h03min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira.
A Ata da 4ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de Fevereiro de 2017, foi lida e aprovada
por unanimidade;
A Ata da 5ª Sessão Extraordinária, realizada em 23 de Fevereiro de 2017, foi lida e
aprovada por unanimidade;
Projeto do Executivo:
Projeto de Lei nº 012-E, de 02/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$500.000,00
(quinhentos mil reais) no orçamento vigente”.
Projeto de Lei nº 013-E, de 02/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a confessar e parcelar débitos com o Fundo de Seguridade Social”.
Projeto do Legislativo:
Projeto de Lei nº 013-L, de 22/02/2017, de autoria do Vereador José Luiz da Silva
César, que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei Municipal nº 4.099, de 01
de novembro de 2013”.
Projeto de Lei nº 014-L, de 22/02/2017, de autoria do Vereador José Luiz da Silva
César, que “Revoga a Lei Municipal nº3.396, de 21 de dezembro de 2009, que “Dispõe
sobre a proibição do uso de aparelhos celulares ou rádios de comunicação (tipo nextel
ou similar) em, agências bancárias”.
Projeto de Decreto Legislativo nº 004-L, de 23/02/2017, de autoria do Vereador
Marcos Augusto Henrique Issa de Araújo, que “Dispõe sobre a realização de Sessão Solene Alusiva ao Centenário de Fundação do Jornal “O Democrata””.
Projeto de Resolução nº 011-L, de 20/02/2017, de autoria do Vereador Israel
Francisco de Oliveira, que “Institui Comissão de Assuntos Relevantes – CAR com a finalidade de elaborar estudos visando solucionar os problemas decorrentes do descarte de
restos de construção e reformas prediais, bem como material proveniente da limpeza
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de terrenos, no âmbito Municipal”.
Requerimentos:
Vereador José Luiz da Silva César– nºs: 039/2017. Solicita informações sobre o
pontilhão localizado sob férrea, próximo ao Km 1 da Rodovia Quintino de Lima;
Vereador Júlio Antonio Mariano– nºs: 040. Solicita informações sobre a concessão
administrativa de uso de bem público à Sociedade Amigos de Bairro da Vila Nova e Adjacências.
Indicações:
Vereador José Alexandre Pierroni Dias– nºs: 138. Solicita a retirada de duas
placas indicando a realização de obras no cruzamento das vias Lions Club, Paes Leme e
Profº Tibério Justo da Silva, em, frente a rotatória no Jardim Florida; 151. Solicita os
serviços de motonivelamento e cascalhamento das Ruas do Planalto Verde; 152. Solicita reparo no Posto de Saúde da Vila Nova, devido a forte chuva do dia 23/02/2017;
153/2017. Solicita a retirada de uma pedra que está localizada na Rua Antonio de Moraes, Vila Moraes, nº 145 e os serviços de motonivelamento e cascalhamento.
Vereador Julio Antonio Mariano – nºs: 139. Solicita ao Poder Executivo a utilização
de lâmpadas LED (light emitting diode, ou diodo emissor de luz) na iluminação de prédios públicos municipais, bem como de espaços públicos e vias públicas sob administração municipal; 140. Solicita que as escolas da rede publica disponibilizem o Boletim
Escolar Eletrônico, contendo dados com notas, freqüências e observações acerca do
comportamento do aluno, através da internet; 164. Solicita que seja construída uma
pequena rotatória no final da Rua Santa Quitéria com a Avenida Brasil; 165. Solicita
que seja feito um estudo no Transito de Veículos de nosso Município, haja visto que
com a entrada em funcionamento do novo Contorno Provisório nossa realidade é outra;
166. Solicita que seja criada mão dupla de fluxo de carro na Rua João XXIII; 167. Solicita que seja construídas lombadas nos dois sentidos da Avenida Prefeito Bernardino
de Lucca próximo ao semáforo do Cruzamento com a Avenida Piracicaba na Vila Nova
São Roque; 168. Solicita que seja terminada a operação tapa buraco da Vila São Rafael
e Jardim Nova Brasília; 169. Solicita que seja terminada a Roçada ao longo do Córrego
da Avenida Bernardino de Lucca próxima ao inicio do Jardim Marieta bem como tampar
um grande buraco em frente ao Bar Espetinho do JEJE. Na avenida; 170. Solicita que
sejam tomadas providencias urgentes para que os ônibus regulares do município atendam a população do Bairro do Jardim Brasília e Marmeleiro; 171/2017. Solicita que
seja fornecida transporte escolar para as crianças que tem direito do Jardim Brasília e
Marmeleiro.
Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 143/2017. Solicita a realização dos serviços
de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Pessegueiros e Estrada da Capela
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do Cepo, Bairros Gabriel Pizza e Sorocamirim; 144. Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento na Estrada Cobello, Bairro Bairro Cambará; 145.
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Antonio
Joaquim de Moraes e Rua Anésio Moraes, Bairro Buracão; 146. Solicita a implantação
de uma lombada na Rua Maria Clara Sabatini, no ponto mais próximo a Rua Sabatini
Alceste; 147. Solicita que seja feita a verificação de um bueiro no Terminal Rodoviário;
148. Solicita que seja feita uma revisão referente a quantidade de lombadas implantadas ao longo da Estrada do Vinho; 149/2017. Solicita providências em relação a duas
lombadas implantadas irregularmente por morador, que estão localizadas próximas a
Rua Doutora Nilda Maria Magalhães, localizada no Loteamento Recanto das Acácias.
4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 150. Solicita que no antigo prédio do
SESI seja implantada uma Creche para atender a demanda de crianças que aguardam
vagas em, nosso Município; 184/2017. Solicita informações sobre a possibilidade de
limpeza do terreno da Prefeitura localizado no final da Rua dos Palmares (perto da Viela), no Bairro Paisagem Colonial.
5. Vereador Rafael Tanzi de Araújo – nºs: 154. Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento nas Estrada do Mandovi e Estrada do Mandovi 2;
155. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada
do Cometa; 156. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Rosário; 157. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e
cascalhamento na Rua Padre Camacho; 158. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Pingo D'água; 159. Solicita a realização
dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Margarida Korte; 160.
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Taipas de Pedra, Capela do Cepo e Ponte Lavrada; 161. Solicita a realização dos serviços
de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Barroca Funda; 162/2017. Solicita a
realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Alameda dos Ipês (alto
da serra) próximo ao bar do Ceará).
6. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 174. Solicita serviços de motonivelamento e
cascalhamento para as Ruas do Loteamento Clube dos Oficiais bairro do Carmo ; 175.
Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para as Ruas do Loteamento Sun
Valley, bairro Caetê; 176. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para
as vias do Loteamento Las Brisas, Bairro Caetê; 177. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para as vias do Loteamento Jardim Camargo, Bairro do Carmo;
178. Solicita a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento das ruas do
loteamento Chácara Aurora, Bairro do Caetê; 179. Solicita serviços de motonivelamento
e cascalhamento para as vias do Loteamento Jardim Camargo, Bairro do Carmo; 180.
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Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas dos Loteamentos
Mombaça, I, II, III, Bairro do Mombaça; 181. Solicita serviços de motonivelamento e
cascalhamento nas Ruas do Loteamento Horizonte Verde, I, II, III, Bairro do Caeté;
182. Solicita os serviços de motonivelamento, cascalhamento na Estrada Pilão d’água;
183/2013. Solicita realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na
Estrada João da Cruz e Ruas da Vila Lino.
Moções:
Vereadores Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Marcos Augusto Henriques
Issa de Araújo – nºs: 026. De Congratulações ao Bloco Carnavalesco Haja Fígado em
face dos desfiles no Carnaval 2017.
Vereador Rafael Tanzi de Araújo – nºs: 027. De Pesar pelo falecimento do estimado Eduardo Meloni Silva Barros.
Vereadores Alacir Raysel, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Marcos Augusto Henriques Issa de Araújo – nºs: 028. De Congratulações ao Bloco Carnavalesco
Acadêmicos do São Roque Clube, carinhosamente conhecido como “Zé Pereira”, em
face dos desfiles no Carnaval 2017. O autor da Moção apresentou Requerimento Verbal
solicitando o adiamento da Moção para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi
aprovado por unanimidade.
Vereador José Alexandre Pierroni Dias– nºs: 029. De Pesar pelo falecimento da
estimada Senhora Maria Terezinha Helfenstens.
Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 030. De Pesar pelo falecimento do estimado
Senhor Iraci Camilo.
Vereador Alacir Raysel – nºs: 031. De Pesar pelo falecimento da estimada senhora
Cláudia Karina de Oliveira Alves.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada e todos os demais Vereadores – nºs: 032.
De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Rui da Silva César.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 033. De Pesar pelo falecimento do
estimado Senhor Cícero Andrade da Silva.
Matérias analisadas no expediente:
Indicações – nºs: 112 a 137/2017 - a Mesa Diretora a encaminhará.
Moções de Congratulações – nºs: 026/2017 – A Mesa Diretora a encaminhará.
Moções de Pesar – nºs: 027, 029 a 033/2017 – A Mesa Diretora a encaminhará.
Tribuna:
Vereador Etelvino Nogueira: Fala da reunião ocorrida em 03 de Março, na CCR, com
representantes da Concessionária e membros da Comissão de Assuntos Relevantes instituída para acompanhar as obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares, na qual
estiveram presentes os Vereadores Rafael Tanzi, Marquinho Arruda, Alexandre Veteri-
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nário, Alacir Raysel e Niltinho Bastos, reunião agendada, a pedido da Comissão, pelo
Deputado Estadual Márcio Camargo. Comenta que na ocasião fizeram uma série de reivindicações e externaram o descontentamento da população com os transtornos causados pela obra de duplicação da rodovia. Diz não conceber que uma obra desse vulto,
não leve em consideração toda a população que vive no entorno, que é um perímetro
urbano. Comenta ainda que levará solicitação à Assembléia Legislativa para que seja
feita uma revisão nos contratos de concessão das Rodovias, pois a população não pode
ser prejudicada, sem direito a ser ouvida. Fala que quando uma proposta de uma obra
dessa natureza é apresentada à prefeitura, o Poder Executivo tem o dever de promover
um amplo debate com a população, como tem proposto o atual Prefeito Cláudio Góes
em relação ao Projeto do PPA, Plano Plurianual, cumprimentando-o por essa iniciativa.
Diz que não quer discutir o PPA para fazer politicagem, mas para que prevaleça o bom
senso. Comenta que, juntamente ao Vereador Toco, tem acompanhado a aquisição de
bica corrida no município. Explica que o Departamento de Obras requereu uma determinada quantidade, e foi adquirida, pelo Poder Executivo, apenas uma parte, tendo em
vista a crise econômica enfrentada pelo Município. Enaltece a postura do Prefeito em
mostrar empenho em resolver essa situação que atinge à maioria dos bairros do município.
2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Sobre as obras de duplicação da Rodovia
Raposo Tavares, externa sua preocupação com os retornos nas entradas da cidade,
especialmente nos bairros do Marmeleiro e de Taboão. Comenta também sobre a tubulação de águas pluviais, já alertada pelo Vereador Julio Mariano, cujo desvio de águas
deve voltar para a cidade de São Roque, podendo ocasionar alagamentos.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Sugere aos Vereadores da CAR Raposo
Tavares que sejam rígidos com a concessionária CCR, empresa que desde 2000 engana
a população da cidade. Cumprimenta o trabalho importante da comissão.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que quem paga por esse serviço é a população, e que a concessionária não tem pensado nos moradores dos bairros do Marmeleiro e do Taboão.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que não é possível que a concessionária
erre tanto, como tem errado com São Roque. Diz que o projeto inicial para a duplicação
seria de 20 anos e hoje já são 24 anos. Comenta que levará essa reclamação à Assembléia Legislativa.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala do viaduto “perdido” na frente do Ginásio de Esportes do Recanto da Cascata, pois aqueles que desejam ir para bairros como
Canguera, Goianã e outros, se quiserem fazer um retorno seguro terão de ir até o distrito de Maylasky, mas explica que ninguém faz isso, praticando manobras proibidas em
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lugares inapropriados. Diz que apesar de tanto investimento, a cidade sofre com a falta
de planejamento da CCR. Comenta que até a presente data o Poder Executivo ainda
está revendo todos os contratos firmados pela mal fadada administração passada. Explica que muitos deles foram renegociados, como o do lixo, em que já foram pagos até
um milhão e duzentos mil reais mensais, e hoje a prefeitura paga seiscentos e cinqüenta mil reais. Fala ainda da iluminação pública, cujo contrato encerrou no último dia 3, e
que tinha um custo de 160 mil reais mensais, mais as lâmpadas, o que totalizavam até
190 mil reais, e que agora, num contrato emergencial, fechou-se no valor de 85 mil reais, com as lâmpadas já inclusas. Comenta sobre a compra de bica corrida, na qual a
Administração passada pagava 65 reais o metro, e a atual paga 40 reais. Fala que em
situação análoga encontram-se outros contratos como, por exemplo, da locação de veículos. Cumprimenta o Prefeito Cláudio Góes pela postura de saneamento das contas
públicas.
3. Vereador José Luiz da Silva César: Fala sobre o problema do transporte coletivo na
cidade de São Roque e que, apesar de todos os problemas, nada ainda foi feito pela
municipalidade. Diz que foi favorável a dar-se uma oportunidade à empresa concessionária, mas chegou o momento que é preciso mudar, pois os ônibus de São Roque são
verdadeiras carroças. Comenta indignado sobre as casas populares no bairro do Goianã,
cuja paralisação das obras e a invasão de pessoas no local, causam grandes transtornos
à população daquele bairro e das redondezas. Fala que foi na Prefeitura em busca de
solução para esse problema e tem a impressão que ninguém sabe o que está fazendo.
Diz ter solicitado que colocassem duas placas no local, falando sobre a retomada das
obras no dia 9, mas nem isso foi feito. Diz ter sugerido que a Polícia Militar e a Guarda
Municipal ficassem no local há muito tempo, o que só aconteceu agora, mas ainda assim, não aos finais de semana. Fala que as pessoas têm agido com total amadorismo
perante essa situação de abandono. Diz que é preciso unir forças para que a empreiteira CG retome as obras e as casas sejam desocupadas. Comenta que a situação de ocupação daqueles imóveis traz sérios transtornos à população que se vê com ônibus lotados, creches e escolas sem vagas, além de sentir-se insegura, dado o aumento de roubos e furtos no local. Lembra que 90% das pessoas que ocupam aqueles imóveis não
são moradores do bairro. Diz que, após consultar vários gerentes de bancos e a população, protocolou um Projeto de Lei visando revogar a lei que proíbe o uso de telefones
celulares nos bancos. Fala que se trata de uma lei antiga, muito importante quando foi
aprovada, mas que hoje é obsoleta, já que existem aplicativos de mensagens que são
até mais utilizados que os telefones. Elogia o lei que impõe a necessidade de biombos
nos caixas, que diz ser uma idéia sua, apresentada ao Vereador Rafael Marreiro, autor
da Lei. Fala que ninguém mais comenta em tribuna sobre as obras da avenida Marginal,
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obra tão importante que há muito tempo encontra-se paralisada.
4. Vereador Julio Antonio Mariano: Tece elogios ao Chefe de Gabinete, Celso Mello,
pessoa que tem se dedicado imensamente na função que exerce e diz que, mesmo não
tendo sido eleito na base do Prefeito, sempre teve respostas positivas do Chefe de Gabinete, muitas delas já atendidas. Comenta que na semana passada ocorreu a Audiência Pública de Prestação de Contas do Departamento de Saúde, relativas ao último quadrimestre do ano passado. Diz que estavam presentes todos os membros da Comissão
Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, da qual é Presidente, e os
Vereador Toco e Alexandre Veterinário, membros da Comissão, além da Diretora Municipal de Saúde, Senhora Andréia Moraes e dos Conselheiros do Conselho Municipal de
Saúde. Explica que, em razão de uma série de informações desencontradas e contraditórias, o Conselho Municipal de Saúde estava se recusando a aprovar a prestação de
contas, o que implicaria numa série de transtornos para o município, dentre os quais a
suspensão do envio de recursos federais para o Departamento e para a Santa Casa de
Misericórdia. Esclarece que após longo debate, e pelo trabalho dos membros da Comissão, os Conselheiros aprovaram as contas com ressalvas, desde que essas ressalvas
fossem encaminhadas ao Ministério Público, o que efetivamente ocorreu. Comenta ainda que entre as incongruências da prestação de contas, estava a informação desencontrada de valores repassados para a Santa Casa no exercício financeiro de 2016, com
valores diferentes apurados na prestação de contas, no portal transparência e no conselho da Santa Casa. Fala ainda do Cursinho da ETEC, iniciativa que prepara jovens oriundos da escola pública para vestibulares. Explica que, desde 2010, ano em que foi criado, mais de 1200 vestibulandos se valeram da iniciativa, dos quais mais de 400 foram
aprovadas em algumas das melhores faculdades públicas e privadas do país, razão pela
qual, o cursinho é um dos mais disputados da cidade. Diz que em 2011, por seu intermédio, a Deputada Estadual Ana do Carmo, firmou uma parceria com o Cursinho da
ETEC e, desde então, destina Emendas Parlamentares, no valor de 200 mil reais por
ano ao cursinho. Explica que foi surpreendido esse ano ao descobrir que não havia reserva de empenho de recursos para o cursinho no orçamento e que, por esse motivo, o
mesmo seria encerrado. Ao tomar conhecimento dessa notícia, diz ter contatado a Deputada Ana do Carmo, que mais uma vez se comprometeu a enviar recursos para esse
fim. Assim, pede que os alunos fiquem tranqüilos, pois a emenda, no valor de 180 mil
reais, está garantida, e será formalizada essa Semana no Gabinete da Deputada com a
presença deste Vereador. Agradece ao Prefeito Cláudio Góes, e ao Vice Prefeito, José
Weber, pelo empenho nesse assunto.
5. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Faz agradecimentos ao servidor Agnaldo, do Departamento de Obras, pessoa que reputa do maior caráter, dedicação ao tra-
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balho e cujo empenho merece reconhecimento de todos. Solicita ao Departamento de
Saúde que busque priorizar o atendimento de pessoas com doenças graves, muitas vezes terminais, com o esclarecimento sobre exames, tempo de espera, entre outros, vez
que tem recebido diversas manifestações de munícipes nesses sentido. Diz saber sobre
as dificuldades enfrentadas pelo Departamento de Saúde, mas entende que essas pessoas precisam de atenção, pois muitas vezes o tempo da fila do SUS pode não ser suficiente para essas pessoas. Fala ainda que as bolsas de colostomia para pacientes que
necessitam das mesmas não serão mais distribuídas nos Postos de Saúde São Roque,
tendo que essas pessoas as retirem em Sorocaba. Clama ao Poder Executivo que busque viabilizar a distribuição dessas bolsas novamente em nosso Município. Sobre as obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares, diz ter questionado à CCR os motivos
de que em Mairinque esse processo foi tão positivo, enquanto em São Roque, tudo parece ter dado errado. Diz entender que São Roque foi tão desprestigiado nesse projeto
porque o assunto parece ter sido deixado de lado, sendo relegado o interesse da população da cidade. Pede comprometimento desta Casa, especialmente dos membros da
CAR, da qual faz parte, para sejam priorizados os interesses da população sãoroquense. Externa seu contentamento com a apresentação dos blocos carnavalescos de
nossa cidade, os quais prestigiou como cidadão, mas diz que o saldo do Carnaval na
cidade foi negativo, antes os acontecimentos recentes envolvendo o confronto de jovens – não envolvidos com os blocos – e a Polícia Militar. Diz que é muito fácil culpar as
autoridades, mas sentiu que a maior responsabilidade sobre tais acontecimentos era
dos pais, já que boa parte das pessoas envolvidas nesses confrontos eram crianças e
adolescentes de 12 e 13 anos. Alerta aos pais sobre a necessidade de acompanhar seus
filhos, para que tenhamos jovens adultos de responsabilidade.
Ordem do Dia:
1. Projeto de Resolução nº 011-L, de 20/02/2017, de autoria do Vereador Israel
Francisco de Oliveira, que “Institui Comissão de Assuntos Relevantes – CAR com a finalidade de elaborar estudos visando solucionar os problemas decorrentes do descarte de
restos de construção e reformas prediais, bem como material proveniente da limpeza
de terrenos, no âmbito Municipal”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única
discussão, votação nominal e maioria
2. Requerimentos: 039 e 040/2017 - Foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cumprimenta o trabalho desenvolvido pela
Polícia Militar, pela Guarda Municipal e pela Polícia Civil durante o Carnaval em São Roque, corporações que, mesmo como efetivo bastante pequeno, deram cumprimento às
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suas obrigações com excelência. Cumprimenta também o Vereador Marquinho Arruda
quando em seu discursos fez menção à necessidade dos pais ficarem atentos aos filhos,
já que nessa Carnaval viu muitas crianças alcoolizadas e com roupas mínimas nas ruas
da cidade. Diz que, por enquanto, só tem elogios a serem feitos à Administração Municipal, mas alerta o Poder Executivo para tome muito cuidado com as contratações emergenciais. Diz ser frontalmente contrário a tais contratações, que no seu entender,
só se justificam ante grandes tragédias. Fala que essas contratações muitas vezes começam com valores pequenos, mas que depois tem os valores exponencialmente elevados, motivo pelo qual se diz adepto das licitações.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cumprimenta o Vereador Rafael pelo seu posicionamento e diz que essa administração deve trabalhar de forma diferente
da passada, que teria passado quatro anos fazendo contratações emergenciais. Diz que
as que ocorreram nesse período, assim se deram por falta de tempo hábil para licitação, que já estão sendo providenciadas.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Reforça ser totalmente contrário às contrações
emergenciais e diz que antes de criticar um posicionamento é preciso ter conhecimento
de como as coisas efetivamente acontecem.
2. Vereador Rogério Jean da Silva: Faz a apresentação no projetor de vídeo que
retrata jovens adolescentes fechando a Rua Sete de Setembro, com som automotivo
ensurdecedor. Explica que esse tipo de acontecimento foi uma constante durante o
Carnaval desse ano, com crianças, adolescentes e jovens fechando ruas da região central, ingerindo bebidas alcoólicas, fazendo uso de drogas, praticando sexo explícito nas
ruas, e perturbando o sossego, práticas que não se coadunam com o verdadeiro Carnaval praticado pelos blocos carnavalescos e escolas de samba da cidade. Lamenta que
algumas pessoas tentem desviar o foco dos acontecimentos, criticando nas redes sociais a ação da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Cumprimenta o trabalho sério da
Polícia Militar e da Guarda Municipal que agiram com correção e nos limites da lei, e
parabeniza os blocos carnavalescos da cidade, que fizeram lindas apresentações, sem
tumulto ou baderna. Externa seu inconformismo em relação ao atendimento prestado à
população pelo Banco do Brasil, cuja unificação das duas agências tem causado sérios
transtornos aos correntistas do banco. Critica a abertura dos caixas eletrônicos às 08
horas da manhã, e diz que outro dia, antes desse horário, já haviam 17 pessoas na
frente do banco esperando para utilizar-se dos mesmos. Comenta ainda que frequentemente que apenas três caixas fazem o atendimento de todos os correntistas das duas
agências unificadas. Diz que amanhã oficiará o Banco, e fará contato pessoal com a
gerência da agência. Lamenta também que muitas pessoas valham-se das redes sociais
para criticar o trabalho dos Vereadores, como se fossem “fiscais” dos trabalhos desses.
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Lembra que os Vereadores eleitos representam mais de 11 mil votos e têm legitimidade
para representar a população. Diz ainda que, se alguém tem algo contra um Vereador,
deve denunciar com provas e declinando os nomes dos mesmos, não o fazendo de
forma covarde. Fala que são muitas vezes pessoas com pouco mais de 60 votos, que
parecem leões nas redes sociais, mas quando vêm à Câmara parecem gatinhos.
Encerram-se os trabalhos às 21h04min.
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