
 
Ata da 8ª Sessão Ordinária de 27 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 
 

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 18h12min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos pelo Vereador Alfredo Fernandes Estrada. 

1. A Ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada em 20 de Março de 2017, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. A Ata da 10ª Sessão Extraordinária, realizada em 20 de Março de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da11ª Sessão Extraordinária, realizada em 20 de Março de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº046-L, de 23/03/2017, de 
autoria de Vereador Rafael Marreiro de Godoy, que “Dispõe sobre o fornecimento de 
alimentação diferenciada para crianças e adolescente portadores de diabetes e intole-
rância a lactose nas Escolas Públicas Municipais”. O Vereador autor do Projeto apresen-
tou Requerimento Verbal solicitando o adiamento do Parecer por 04 (quatro) Sessões 
Ordinárias. O Requerimento Verbal foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis dos Ve-
readores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de 
Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Sal-
vador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério 
Jean da Silva e u01 (um) voto contrário do Vereador José Luiz da Silva César.  

5.  O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº047-L, de 10/03/2017, de 
autoria de Vereador Julio Antonio Mariano, que “Institui o Programa Municipal de Hor-
tas Educativas e Comunitárias e dá outras providências”. O Parecer contrário foi rejeita-
do por 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Etelvino Nogueira, Flá-
vio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio 
Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Marcos Roberto Martins 
Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de 
Araújo e Rogério Jean da Silva e 02 (dois) votos favoráveis dos Vereadores Alfredo Fer-
nandes Estrada e José Luiz da Silva César.  
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Projeto do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº 026-E, de 23/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a alteração da Lei nº2. 208, de 1º de fevereiro de 1994 e dá outras providên-
cias”. 

2. Projeto de Lei nº 027-E, de 24/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura crédito adicional especial no valor de R$96.684,63 (noventa e seis mil, 
seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos)”. 

3. Projeto de Lei Complementar nº005-E, de 24/03/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre o comércio ambulante de pessoas físicas ou jurídicas, es-
tabelecendo ou não no Município e dá outras providências”. 

Projeto do Legislativo: 
4. Projeto de Lei nº 021-L, de 17/03/2017, de autoria do Vereador Rafael Tanzi de 

Araújo, que “Determina que seja afixado, de forma visível, nos veículos destinados a 
transporte escolar, adesivo exibindo o número do serviço de reclamações do órgão res-
ponsáveis pela fiscalização dessa atividade, e dá outras providências”; 

5. Projeto de Lei nº 022-L, de 22/03/2017, de autoria do Vereador José Luiz da Silva 
César, que “Revoga a Lei Municipal nº 4.099, de 01 novembro de 2013, que “Veda a 
contratação de candidatos a Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito para cargos em Co-
missão pela Poder Executivo e Poder Legislativo nos quatro anos posteriores à eleição 
Municipal”; 

6. Projeto de Resolução nº 012-L, de 10/03/2017, de autoria do Vereador Rafael 
Marreiro de Godoy, que “Institui, no âmbito da Câmara Municipal, a Medalha do Mérito 
“Maria Faustina das Dores”, a ser entregue, anualmente, na Sessão Solene alusiva ao 
“dia Internacional da Mulher”; 

7. Projeto de Resolução nº 014-L, de 21/03/2017, de autoria do Vereador Etelvino 
Nogueira e José Luiz da Silva César, que “Altera dispositivos na Resolução nº 13/91-L 
referentes ao tempo de uso da Tribuna e Explicação Pessoal e dá outras providências”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva– nºs: 054/2017. Solicita informações sobre a 

possibilidade de a Prefeitura oferecer algum benefício aos contribuintes que pagarem 
IPTU em dia.  

2. Vereador José Luiz da Silva César– nºs: 059/2017. Solicita informações referen-
tes aos Contratos Emergenciais firmados pela atual Administração Municipal. 

Indicações: 
1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo - nºs: 257. Solicita a SABESP a extensão de rede 

de água na Rua Candido Portinari n°210, Vila Darci Penteado; 278. Solicita a instalação 
de 03 (três) bicos de luz no final da Rua Aracati (sem saída), Vila Lombardi, Distrito de 
Maylasky; 291. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento 
em todas as vias públicas do Bairro Juca Rocha e Pilão D'água, Distrito de Maylasky; 
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292. Solicita providências em relação ao ponto de ônibus que foi derrubado na Rodovia 
Raposo Tavares Km 54, sentido Capital, em cima do Viaduto do Distrito de Maylasky; 
293. Solicita a colocação de marco de ponto de ônibus na Rodovia Eng. Renê Benedito 
da Silva, sentido São João Novo; 294. Solicita que o veículo que faz a linha para o Dis-
trito de Maylasky abranja também os Bairros Jardim do Sol e Ponta Porã; 300. Solicita 
a instalação de 6 bicos de luz na Estrada da Ponte Lavrada entre o Poste nº 10895 e o 
sítio de nº 231; 301/2017. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento da Estrada da Ponte Lavrada acesso a Sorocamirim pelo Sitio Dahu. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 263. Solicita os serviços de roçada, com 
urgência,  em toda a extensão da na Avenida Piracicaba, Vila Nova (assina junto o Ve-
reador Marcos Roberto Martins Arruda) ; 264. Solicita os serviços de roçada, em ponto 
de ônibus sendo um localizado na Avenida Varanguera, sentido Bairro/Centro e o outro 
no início da Rua Lívio Tagliassachi, Jardim Boa Vista; 265. Solicita manutenção em bu-
raco localizado na Avenida Tiradentes, defronte ao Colégio Objetivo; 266. Solicita os 
serviços de roçada, com urgência, próximo à Empresa Tecama, na antiga Raposo Tava-
res; 267. Solicita os serviços de roçada e manutenção na Praça Luiz Antônio Nastri, 
Centro; 296/2017. Solicita ao Executivo verificar a possibilidade de substituir as vagas 
destinadas para farmácia por vagas de idosos ou deficientes. 

3. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda – nºs: 269. Solicita a Empresa de Coleta 
de Lixo a implantação de caminhões para Coleta Seletiva e cata-treco, assim como a 
distinção dos sacos de lixo pelas cores referentes a lixo comum e lixo orgânico; 270. 
Solicita a realização de operação "tapa buraco" em todas as vias públicas do Bairro Vila 
Nova São Roque; 271. Solicita a realização dos serviços de limpeza, capinação e roçada 
na Emei da Vila Aguiar e Escola Roque Verani; 272. Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento, assim como limpeza e roçada em todas as vias do Bairro Vila Moraes; 
295. Solicita a pintura de faixa de pedestre na Rua Loja Maçônica Labor, Jardim Brasil; 
297. Solicita que seja construído ou realocado um local para melhor abrigar os animais 
da zoonose; 302/2017.  Solicita que seja providência das a pintura das faixas de pe-
destres, assim como sinalização de trânsito nas casinhas de Gabriel Pizza.   

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias – nºs: 273 Solicita os serviços de poda de 
árvores e roçada na Praça localizada, entre a Rua Álvaro Villaça, Vitório Cavaliere, no 
Jardim Maria Trindade; 274. Solicita a poda dos Chorões da Avenida Bandeirantes, de-
vido as pragas que estão aparecendo em seus galhos; 275. Solicita a colocação de 
lâmpadas com Fotocélula na Travessa ao lado do Bocha, devido ao uso do local para 
usuários de drogas; 276. Solicita operação "tapa-buraco" na Rua Ricieri Santucci, em 
frente ao Supermercado Brasil; 277. Solicita operação "tapa-buraco" na Rua Antonio 
dos Santos Sobrinho, Jardim Marieta Trindade; 288. Solicita operação "tapa-buraco" na 
Rua José Henrique da Costa, altura do nº 406, Bairro Cambará; 289. Solicita operação 
"tapa-buraco" na Rua Fernão Paes de Barros, altura do nº 102, Bairro do Cambará; 
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290/2017. Solicita a realização dos serviços de limpezas em geral  na Praça Hélio Hen-
rique de Araújo, localizada no Jardim Maria Trindade, Bairro do Cambará.  

5. Vereador Alacir Raysel – nºs: 261. Solicita a limpeza e manutanção no parquinho da 
Praça do Taboão. 

6. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 279. Solicita a realização dos serviços de moto-
nivelamento e cascalhamento na Rua Anambé, Ponte Lavrada; 280. Solicita a realiza-
ção dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas do Loteamento Hori-
zonte Verde I, II e III, Bairro do Caetê; 281. Solicita a realização dos serviços de mo-
tonivelamento e cascalhamento na Rua Pedrina da Silva Albuquerque, Ponte Lavrada; 
282. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua 
Benedito Coelho dos Santos, Bairro Ponte Lavrada; 283. Solicita providências junto ao 
DER para que seja roçada a rampa próximo ao pontilhão no Distrito de Maylasky; 284. 
Solicita a substituição do container de lixo localizado na entrada da Rua Pedrina da Silva 
Albuquerque; 285. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalha-
mento na Rua Carmem Ribeiro Salvetti "Dona Nega", Vila Irene; 286. Solicita a realiza-
ção dos serviços de roçada, limpeza e capinação na Rua Carmem Ribeiro Salvetti "Dona 
Nega", Vila Irene; 287/2017.  Solicita a realização de limpeza, capinação e roçada na 
Estrada próxima a Caixa D'água da SABESP no Distrito de Maylasky.  

7. Vereador José Luiz da Silva César – nºs: 299/2017. Solicita ao Poder Executivo a 
realizar e concluir os seus contratos durante sua Gestão.  

     Moções: 
1. Vereador José Luiz da Silva César – nºs: 045. De Pesar pelo falecimento da 

Senhora Nancy de Lima Moraes; 049. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
Maria Vitorino da Silva; 050/2017. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Mil-
ton Hauro Fuchida. 

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias– nºs: 046/2017. De Congratulações ao 
Corpo de Bombeiros de São Roque pela passagem do seu 18º aniversário de fundação 
e em face aos excelentes serviços prestados ao nosso Município. 

3. Vereador Etelvino Nogueira com o apoio de todos os Vereadores - nºs: 
047/2017. De Repúdio à Proposta de Emenda Constitucional 287/2016 que tramita na 
Câmara dos Deputados e trata da reforma da Previdência Social, que afeta diretamente 
os direitos adquiridos pelos trabalhadores no que se refere à aposentadoria e as mu-
danças na Consolidação das Leis do Trabalho. 

4. Vereador Rafael Tanzi de Araújo – nºs: 048/2017. De Pesar pelo falecimento do 
estimado Leandro Rodrigues da Costa. 

5. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda com o apoio de todos os Vereadores 
– nºs: 051/2017. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Marcio Vicente Mas-
sad. 
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Matérias analisadas no expediente: 
1. Indicações – nºs: 259 a 302/2017 - a Mesa Diretora a encaminhará. 
2. Moções de Congratulações – nºs: 046/2017 – A Mesa Diretora a encaminhará. 
3. Moções de Repúdio – nºs: 047/2017 – A Mesa Diretora a encaminhará. 
4. Moções de Pesar – nºs: 045, 049 a 051/2017 – A Mesa Diretora a encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Cumprimenta o efetivo do Corpo de Bombeiros de 

São Roque pelo excelente trabalho desenvolvido e pela homenagem recebida na ses-
são. Parabeniza também o Vereador Israel Toco pelo nascimento de seu filho Pedro. 
Fala de sua visita à cidade de Ourinhos, com o Deputado Federal Capitão Augusto para 
o qual requereu recursos financeiros para a APAE de São Roque, recebendo a resposta 
positiva do Deputado ainda para este ano. Apresenta um vídeo com uma mensagem do 
Deputado Capitão Augusto. Comenta ter levado ainda ao Deputado os seguintes plei-
tos: Kit Conselho Tutelar, composto de automóvel zero quilometro, computadores, im-
pressora, geladeira e bebedouro; pedido de Emenda para instalação de vídeo monito-
ramento, e para infraestrutura (pavimentação asfáltica). Diz que esteve como o Verea-
dor Marquinho Arruda nos bairros Jardim Conceição, Vila Amaral e Parque Aliança e 
constatou a necessidade imediata de recapeamento de diversas ruas dos bairros, para 
as quais apresentará indicação ao Poder Executivo. Expõe a gravação de três trechos 
de entrevista do Vereador José Luiz da Silva Cesar, concedida ao jornalista Vander Luiz. 
No primeiro trecho, destaca três falas do Vereador José Luiz. A primeira em que diz que 
“nem o papa vai proibir” de ter assessor, que votou a favor dos estagiários para não 
desmoralizar a Mesa e que critica Moções para funcionários públicos. Num segundo tre-
cho diz não entender alguns pontos do Projeto que criava vagas para estagiários. E 
num terceiro que alega ter consultado o Conseg, bancos, delegado e Comandante da 
Polícia Militar sobre o Projeto que acabava com a saidinha de banco. Sobre tais infor-
mações, responde que a Câmara não servirá a ninguém como cabide de emprego e que 
as coisas serão feitas no rigor da lei; que o vereador pode votar tranquilamente con-
forme sua consciência e que seu voto contrário não desvalorizará a Mesa, que tem tra-
balhado com retidão; que o Regimento Interno permite a entrega de Moções a qual-
quer pessoa que mereça a homenagem, e que se orgulha de homenagear bons funcio-
nários públicos; e que, se o Vereador consultou o Conseg sobre o projeto, o fez depois 
da votação do mesmo, e ainda que viesse a público trazer qual a opinião do Delegado e 
do Comandante da Policia sobre o projeto da saidinha de banco. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Inicia seu discurso enfatizando que acredita que o 
Prefeito tenha adotado a melhor postura em relação à solução encontrada para a em-
presa Viação São Roque, prestadora de serviços de transporte coletivo no Município, 
que se comprometeu, num prazo de 120 dias, a renovar a frota de veículos e, que com 
um subsídio no valor de cento e sessenta mil reais por mês, poderá manter também 
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todos os benefícios à população como transporte gratuito para idosos a partir dos 60 
anos, passe escolar e outros. Diz que essa é uma das melhores empresas que já pres-
tou serviços de transporte coletivo no município nos últimos 20 anos. Comenta sobre 
reunião realizada na última sexta-feira, no gabinete da Casa Civil do Estado, com a pre-
sença dos Deputados Estaduais Márcio Camargo, Maria Lucia Amary e Emir Chedid, a-
lém do Deputado Federal Vitor Lippi, para discutir sobre a duplicação da Rodovia Bunji-
ro Nakao. Comenta ter participado ainda da reunião os prefeitos de Pilar do Sul, Pieda-
de, Ibiúna, São Roque e representante de Vargem Grande Paulista. Fala que no próxi-
mo dia 13 de Abril, será lançado o Edital para licitação referente ao primeiro lote da 
duplicação que irá de Vargem Grande ao Km 74. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Pede para refazer 
um discurso feito anteriormente, no qual questionou a ausência da Deputada Maria Lu-
cia Amary em discussões referentes às rodovias na nossa região. Diz que não só ela, 
mas nenhum outro Deputado, nos últimos anos conseguiu fazer nada em relação às 
obras de duplicação da Raposo em nossa região, o que está sendo sentido nesse mo-
mento pela população. 
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que apoiou o Deputado Márcio Camargo e que não 
pode deixar de registrar o quanto esse parlamentar tem batalhado em prol da região. 
Fala da importância da duplicação da Bunjiro Nakao, estrada muito perigosa, e diz es-
perar que dessa vez a solução venha de forma definitiva. Sobre as estradas do municí-
pio diz que sente uma vontade em resolver os problemas num curto prazo, por parte do 
Poder Executivo. Cumprimenta o Vereador Israel pelo nascimento de seu filho e o Vere-
ador Cabo Jean por buscar o apoio de Deputados para conquistar benefícios ao municí-
pio. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 006-L, de 10/03/2017, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 

que “Dispõe sobre a padronização de colocação de placas de propaganda nas Estradas 
do Carmo, caeté e Aguassaí”. O Vereador autor do Projeto apresentou Requerimento 
Verbal solicitando o adiamento por 03 (três) Sessões Ordinárias. O Requerimento Verbal 
foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação simbólica. 

2. Projeto de Lei nº 020-L, de 16/03/2017, de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Estabelece a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem sanitá-
rios e bebedouro em suas dependências para o uso dos clientes, e dá outras providên-
cias. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria simples. 

3. Requerimentos: 054 e 059/2017 - Foi aprovado por unanimidade em única discus-
são, votação simbólica e maioria simples.  

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Externa sua alegria com o nascimento de 
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seu filho Pedro e agradece às mensagens e cumprimentos que tem recebido de toda 
população. Em resposta ao que disse o Vereador José Luiz da Silva Cesar, na sessão 
anterior, referente ao descarte da empresa Remo, responsável pela manutenção de i-
luminação pública, traz o contrato emergencial firmado entre a empresa e o Poder Exe-
cutivo, fazendo a leitura de dispositivo que prevê expressamente que a empresa fará o 
adequado descarte do material utilizado, emitindo certificação do ato. Fala sobre sua 
preocupação com as contratações e defende que as mesmas ocorram de forma trans-
parente e por licitações sérias, e não como as viciadas realizadas para fazer acertos 
com amigos. Diz esperar que a empresa anterior não tenha nenhum “corretor” que 
queira trabalhar em seu favor. Comenta que a economia com a atual contratação é de 
quase 90 mil reais por mês. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva Cesar: Diz ter chamado sua atenção o fato do 
contrato com a empresa Remo só ter sido publicado na imprensa oficial nesta semana, 
lembrando que até o momento a empresa ainda não iniciou o trabalho. Fala que o des-
carte é realmente muito importante. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que o contrato atual foi fechado em 97 
mil reais por mês com o descarta já incluso e que hoje 30% das lâmpadas do Município 
estão queimadas. Fala que a empresa terá o prazo de 90 dias para proceder a troca de 
todas as lâmpadas. 

2. Vereador José Luiz da Silva Cesar: Comenta que esteve no Departamento Jurídico 
da Prefeitura e esclareceu uma série de situações, demonstrando satisfação em saber 
que, provavelmente, nos próximos dias, deve ter solução a situação das casas do Goia-
nã. Reforça que trabalhará para que a área do Estacionamento Vitória seja devolvida ao 
município. Comenta também que irá ao DER para discutir sobre a questão pontilhão da 
Rodovia Quintino de Lima. Fala que está muito satisfeito com a resposta ao requeri-
mento sobre o nepotismo na Prefeitura. Diz com satisfação que sua filha, como eviden-
ciado no documento, foi contratada na gestão passada, em 2013, quando não era Ve-
reador. Enfatiza que a resposta ao Requerimento destaca a contratação de sua filha por 
competência e não por qualquer tipo de apadrinhamento. Destaca que sua filha é for-
mada em ciências contábeis, fala inglês, é comissária de bordo e tem uma série de ou-
tras qualificações. Reforça que a mesma não foi contratada por um pedido seu, mas por 
méritos dela. Fala que essa resposta tira um nó de sua garganta, pois esclarece que 
não há nepotismo. Fala que pessoas que não têm família estão preocupados com a fa-
mília deste Vereador. Lembra emocionado que sua filha venceu o câncer, e que ficou 
por um ano e meio internada. Comenta que várias vezes sua filha foi trabalhar mesmo 
com convulsões e outros sintomas decorrentes da doença. Fala que sua filha é uma ó-
tima servidora e quem diz isso não é ele, mas os seus companheiros de trabalho e o 
próprio prefeito. Diz que se hoje é Vereador, isso se deu graças a seus entes queridos e 
entende ser uma falta de respeito, que esta Casa queira desafiar sua família. Diz que a 
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resposta ao requerimento em momento algum fala que há nepotismo. 
3. Vereador Julio Antonio Mariano: Esclarece ao Vereador José Luiz que a Câmara 

aprovou uma solicitação de informações, como faz com todos os Requerimentos desta 
Casa. Comenta que, recentemente, em uso da Tribuna, falou sobre leis ultrapassadas, 
ou que “não pegaram” no município, e sobre a necessidade de revisão das mesmas, 
citando na ocasião, diversos dispositivos do Código de Posturas, cujo texto não tem 
mais aplicação nos dias de hoje. Diz que, em razão disso, foi publicada uma notícia com 
o título “Vereador Júlio Mariano quer mudar lei que proíbe cavalo de beber água no 
chafariz da praça”. Comenta que, a partir de então, começou a receber inúmeras críti-
cas, talvez porque os leitores não tenham lido mais do que o título da matéria, sem a-
profundar-se sobre o assunto. Lamenta estar sendo tão mal interpretado em relação a 
esse assunto.  
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cita, a título de exemplo, uma lei que 
proíbe o disparo de arma de fogo ao lado da vizinhança para não perturbar o sossego. 
Vereador Julio Antonio Mariano: Esclarece que o proposto pelo Vereador foi por fim 
às leis que “não pegaram”, e as que perderam sua razão de ser. Diz notar que qualquer 
outro assunto que seja debatido atualmente no município que não diga respeito à edu-
cação, saúde, reforma da Marginal ou transporte coletivo tende a receber críticas de 
boa parte dos usuários das redes sociais. Exemplifica com uma postagem que fez refe-
rente a uma visita sua em obra de quadra no Jardim Brasília, obra que não havia plei-
teado, tendo ir somente acompanhar. Comenta que assim que fez a postagem foi muito 
criticado por não estar acompanhando problemas relacionados a saúde e outras neces-
sidades do município.  

4. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Comenta que nesta semana recebeu 
um Ofício do DER, em resposta a uma solicitação sua, para iluminação pública na Ro-
dovia Lívio Tagliassachi. Diz que a resposta esclarecia que a iluminação daquele trecho 
é de responsabilidade do município, informação que constatou ser verdadeira. Fala que 
esteve essa semana em visita ao Município de Santo Antonio do Pinhal, onde existe um 
projeto de iluminação pública da entrada da cidade e outras vias, feito através de ener-
gia solar. Fala que apresentará indicação ao Poder Executivo para que proceda a ilumi-
nação pública do acesso à Rodovia Castelo Branco dessa maneira. Faz a apresentação 
de um vídeo, referente a reportagem da Rede Globo, na qual evidencia-se o tratamento 
de lixo orgânico e reciclável por Usinas no Japão, nas quais apenas 4% do lixo não é 
aproveitado. Explica entender as limitações do município, sendo bastante realista nesse 
sentido, no entanto destaca o exemplo de conscientização da população na separação 
do lixo e, principalmente, no tratamento adequado do mesmo. Faz um apelo à popula-
ção para que busquem, de forma consciente e responsável, colaborar com a recicla-
gem. Fala que as ruas centrais, especialmente a Praça da Matriz e a Rua Dr. Stevaux, 
por volta das 18 horas encontram-se tomadas por lixo, cuja coleta e seleção não acon-
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tece de maneira apropriada. Propõe ao Poder Executivo que, por ocasião da contrata-
ção da nova empresa prestadora de serviços de coleta de lixo, os cooperados que fa-
zem a reciclagem sejam contratados pela concessionária para que possam ter uma re-
muneração digna e condições salubres de trabalho, ao contrário do que ocorre atual-
mente, em que essas pessoas recebem em média 400 reais por mês. 

Encerram-se os trabalhos às 20h24min. 
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