
 

Ata da 21ª Sessão Ordinária de 25 de junho de 2018. 
2º 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 14h14min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Rafael Tanzi de Araújo. 

1. A Ata da 20ª Sessão Ordinária, realizada em 18 de Junho de 2018, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. A Ata da 14ª Sessão Extraordinária, realizada em 18 de Junho de 2018, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário Nº 113/2018 da Comissão 
Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Nº 021/2018-L, 
de 05/03/2018, de autoria dos Vereadores Júlio Antonio Mariano e José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Institui campanha de conscientização pelo uso de fogos silenciosos 
na Estância Turística de São Roque”. O Parecer Contrário foi rejeitado por 08 (oito) 
votos contrários dos Vereadores 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, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de 
Araújo e 06 (seis) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes 
Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e 
Rogério Jean da Silva em única discussão e votação simbólica.  

4. O Primeiro Secretário faz a leitura do relatório mensal de execução de coleta, 
tratamento e destinação final do lixo na Estância Turística de São Roque referente aos 
meses de fevereiro, março, abril, e maio de 2018, e informa que os mesmos encontram 
se para consulta na Diretoria Técnica Legislativa.   

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 57/2018-E, 22/06/2018 de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., 
e dá outras providências”. 

2. Projeto de Lei Nº 58/2018-E, 22/06/2018 de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 
3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais)”. 
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Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 45/2018-L, 15/06/2018 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 

que “Dá denominação a vias públicas do Loteamento Restinga Verde, localizado no 
Bairro Saboó”. 

2. Projeto de Lei Nº 46/2018-L, 18/06/2018 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
que “Dá denominação a vias públicas do Loteamento Ninho do Candor, localizado no 
Bairro do Saboó”. 

3. Projeto de Lei Nº 49/2018-L, 20/06/2018 de autoria do Vereador José Luiz da Silva 
César, que “Autoriza o Poder Executivo a extinguir créditos de natureza tributária na 
Dívida Ativa do Município da Estância Turística de São Roque por meio de dação em 
pagamento, e dá outras providências”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 105 - Solicita 

informações referentes ao número atual de cargos comissionados existentes na 
Prefeitura da Estância Turística de São Roque; Nº 106/2018 - Solicita cópia das 
notificações e multas aplicadas pelo Poder Executivo à empresa responsável pela coleta 
de lixo e à Viação São Roque. 

2. Vereador Flávio Andrade de Brito Nº 107/2018 - Solicita informações sobre a 
possibilidade de instalar câmeras de segurança na entrada e saída do município e no 
centro. 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 108 - Solicita informações referentes a 
possibilidade de recuperação da Estrada do Condor; Nº 109/2018 - Solicita 
informações referente a possibilidade de operação "tapa-buraco" na Estrada do Condor, 
aberto pela Sabesp. 

4. Vereador Etelvino Nogueira Nº 110/2018 - Solicita informações sobre a 
demarcação de todas as áreas públicas no Loteamento Clube dos Oficiais da Polícia 
Militar, no Bairro do Carmo . 

5. Vereador José Luiz da Silva César Nº 111/2018 - Solicita informações referente 
ao consumo de água na Brasital nos últimos meses (ano de 2018, mês a mês). 

6. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda Nº 113/2018 - Solicita informações 
relativas aos dados constantes da LDO, relativas ao pagamento de licenças-prêmio aos 
servidores públicos municipais e de que forma esses dados serão consignados na LOA - 
Lei Orçamentária Anual. 

Indicações: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito Nº 505 - Solicita a instalação de câmeras de 

segurança na entrada e saída do município e no centro.; Nº 506 - Solicita a ampliação 
da creche do Distrito de São João Novo; Nº 507/2018 - Solicita a aquisição de uma 
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ambulância para atender o Distrito de São João Novo 
2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 508/2018 - Solicita os serviços de poda 

de árvores na Avenida Varanguera, altura do nº199 
3. Vereador Etelvino Nogueira Nº 509 - Solicita providências junto a guarda municipal, 

para realizar rondas na região do Carmo, Caetê, Juca rocha , Vila Lino e Pilão d'água.; 
Nº 510 - Solicita  os serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas do 
Loteamento  do Mombaça 1, 2 e 3 .; Nº 511 - Solicita providências junto ao setor 
competente para que seja elaborado , projeto da construção de uma EMEI no Bairro do 
Mombaça .; Nº 512 - Solicita providências junto ao Departamento de Cultura , para 
que seja feita a restauração da casa grande e senzala , no Bairro do Carmo .; Nº 513 - 
Solicita providências junto ao setor de trânsito , para que seja feita as pinturas das 
faixas e lombadas na estrada do vinho .; Nº 514 - Solicita serviço de operação tapa 
buraco na estrada do vinho .; Nº 515 - Solicita serviço de operação tapa buraco na 
Estrada do Carmo , Quilombo do Carmo , Rio abaixo, nos Bairros do Carmo e Pavão .; 
Nº 516 - Solicita serviço de operação tapa buraco na Estrada Turística do Saboo; Nº 
517 - Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do 
Aguassaí, Bairro do Carmo .; Nº 518/2018 - Solicita providências junto ao setor de 
trânsito , para que sejam feitas as pinturas das faixas e lombadas na Estrada do Carmo. 

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 519 - Solicita troca de tampa de esgoto 
na Escola Municipal Barão de Piratininga; Nº 520/2018 - Solicita a instalação de 
semáforo de pedestres no cruzamento das ruas Dr. Stevaux e Rui Barbosa 
            Moções: 

 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 83/2018 - De 

Congratulações ao Senhor Damião por sua atuação heróica de salvamento em 
desabamento de sobrado no Município. O autor da Moção apresentou Requerimento 
Verbal solicitando o adiamento da discussão da Moção para a próxima Sessão 
Ordinária. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica. 

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 95/2018 - De Pesar pelo falecimento 
do estimado senhor Vicente Moreno. 

3. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 98/2018 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Miguel Hernandes Marreiro Filho. 

4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 99/2018 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Vanderlei Aparecido Soares. 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira com o apoio dos demais Vereadores Nº 
96 - De pesar pelo falecimento da estimada senhora Therezinha Tancler. 
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6. Vereador Israel Francisco de Oliveira Nº 100/2018 - De Pesar pelo falecimento 
do estimado Senhor Ademir Eberle. 

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 José Luiz da Silva César: Fala da importância da presença de jovens na 

Câmara Municipal, que também são músicos, e lembra que no passado também fez 
parte da fanfarra do colégio Barão de Piratininga. Comenta da necessidade de apoiar as 
iniciativas à cultura e ao esporte. Fala que o Projeto de Lei proposto por este Vereador, 
que trata dos primeiros socorros nas escolas municipais, e que foi aprovado por esta 
Casa de Leis, continua parado na Prefeitura. Fala que o custo para que esses projetos 
sejam tramitados na Câmara é alto, e se não puderem entrar em vigor os projetos 
propostos pela nesta Casa, nem deveriam propor. Diz que a cidade está suja, e ainda 
não se sabe o que fazer com essa empresa de coleta de lixo. Fala que também a 
empresa de ônibus continua na mesma situação. Explica que a população cobra os 
Vereadores pela inércia da Administração Pública. Comenta a falta de interesse ou 
capacidade da SABESP em realizar a ligação de água na Estrada Dona Nega. Diz que 
são 102 residências sem a ligação de água, e os moradores querem inclusive, pagar 
para ter a ligação. Lembra que o pontilhão da Rodovia Quintino de Lima, continua da 
mesma forma, depois de diversos acidentes, depois de várias denúncias de violência, 
tráfico de drogas, e a Administração Pública, continua inerte. Não vê perspectiva 
nenhuma dessa Administração, pois não há sequer líder do Prefeito na Câmara 
Municipal para falar.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que a prioridade do Prefeito é a 
Maria Fumaça, não o pontilhão da Rodovia Quintino de Lima. 

2. Vereador Júlio Antonio Mariano: Informa que já está finalizada a seleção da 
empresa que fará a coleta de lixo hospitalar, inclusive com redução de custo, e hoje às 
15hr, terá início a licitação para seleção da empresa que fará a coleta de lixo domiciliar 
na cidade. Fala que já está contratada a nova empresa de transporte público, e esta 
levará cerca de vinte dias para repor a nova frota de ônibus. Lembra que a questão do 
transporte público foi uma demanda de dificultou muito a vida dos cidadãos. Diz que no 
ano passado enviou alguns ofícios à Secretaria de Segurança Pública do Estado e à 
Secretaria de Estado e Negócios da Segurança Pública da Polícia Militar fazendo as 
seguintes indagações: desativação da cadeia pública de São Roque, aumento no efetivo 
da Polícia Militar e Polícia Civil. Faz a leitura de alguns trechos das respostas sobre 
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desativação da cadeia pública de São Roque: “o Governo Estadual já efetuou a 
desativação, e no momento, atua apenas como cadeia de transição, para aguardar a 
transferência de presos aos Centros de Detenção Provisória (CDP)”. Fala que querem 
justamente que São Roque deixe de atuar como cadeia de transição, custeando tanto a 
estadia dos presos, como o transporte deles para os CDP’s, utilizando o contingente da 
Polícia Militar, deixando a segurança mais falha. Sobre aumento no efetivo da Polícia 
Militar e Polícia Civil: “o quadro funcional não é o ideal, mas que a Polícia Civil de São 
Roque, desenvolve seu trabalho com número significativo, em relação á prisões, 
flagrantes, cumprimento de mandatos de prisão, de buscas de apreensão, fato aferível 
pelas estatísticas mensais, e operações policiais deflagradas, cujas investigações 
iniciadas pelos policiais daquela unidade, são eficazes e concluídas. Explica que querem 
dizer que apesar da reclamação de que são poucos policiais, estes estão “dando conta 
do recado”, e no trecho final ainda mencionam: o pedido foi objeto de registro com a 
finalidade de subsidiar futuros concursos públicos e eventuais programas de 
remanejamento. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: O Prefeito deve entender e 
apoiar os Comandos da Polícia que aqui estão para que ele tenha respaldo.  
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que o pedido de policiamento na 
cidade deve ser feito pelo Prefeito e isso acontecia no Governo do Ex-Prefeito Efaneu. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que falta vontade política do 
Prefeito em relação à segurança pública, citando a cessão do terreno à empresa Anjos 
Colchões que teve um projeto sancionado em quatro dias. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: A Prefeitura não 
cumpriu com uma promessa de campanha, em voltar com o pró-labore da Polícia 
Militar. 
Vereador Júlio Antonio Mariano: Faz leitura da resposta enviada pela Polícia Militar: 
“neste contexto, oportuno assinalar que a instituição adota critérios técnicos para 
distribuição de efetivo, para criação, manutenção, localização e denominação, 
observando previsto em lei os fatores demográficos, a complexidade e localização 
geográfica, o índice de criminalidade, e as peculiaridades locais, motivo pelo qual,  há 
dificuldade no momento em atender o pleiteado, consignando-se, no entanto, que o 
pedido foi registrado, visando o estudo futuro da matéria“. Diz que através das 
respostas recebidas, fica claro que não há previsão para aumento do efetivo no 
município. Lembra que em alguns lugares na cidade, há policiais da Guarda Municipal, 
fazendo o trabalho que seria de responsabilidade do Governo do Estado. Esclarece que 
a ligação do Jd. Brasil e Quinta dos Teixeiras, o processo está correndo e a Emenda 
Parlamentar prosperando, no entanto, por se tratar de um ano eleitoral, não haverá 
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tempo hábil para dar prosseguimento e a continuidade da obra se dará após as 
eleições. 
 

Ordem do Dia: 
1. Veto Nº 2/2018-E ao Projeto de Lei Nº 3/2018-L, de autoria do Poder Executivo, 

que “Veta integralmente o autógrafo nº4798/2018, ao Projeto de Lei Nº 03/2018-L, de 
autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, que “Dispõe sobre  fila de espera em 
atendimento em consultórios médicos”. O Veto foi rejeitado por 12 (doze) votos 
contrários dos Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, 
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, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de 
Araújo e 02 (dois) votos favoráveis dos Vereadores Israel Francisco de Oliveira e 
Rogério Jean da Silva em única discussão, votação nominal e maioria absoluta.  

2. Veto Nº 3/2018-E ao Projeto de Lei Nº 28/2018-L, 12/06/2018 de autoria do 
Poder Executivo, que “Veta integralmente o autógrafo nº4801/2018, Projeto de Lei 
nº028-L, de autoria do Vereador José Luiz da Silva César, que “Dispõe sobre alterações 
na Lei Municipal nº 2.208/1994, criando o Departamento de Veículos, e dá outras 
providências”. O Veto foi rejeitado por 13 (treze) votos contrários dos Vereadores 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, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de 
Araújo e 01 (um) voto favorável do Vereador Rogério Jean da Silva em única discussão, 
votação nominal e maioria absoluta. 

3. Projeto de Lei Nº 44/2018-L, 13/06/2018, de autoria do Vereador Marcos Roberto 
Martins Arruda, que “Dá denominação de Rua Irene Santucci à via pública localizada no 
Distrito de Maylasky”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, 
votação nominal e maioria simples. 
Projeto de Lei Nº 56/2018-E, 18/06/2008, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a criação de cargo de provimento em comissão junto a Divisão de Cultura 
e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis dos 
Vereadores Alacir Raysel, 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 e 01 (um) voto contrário do Vereador Alfredo 
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Fernandes Estrada em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 
4. Projeto de Lei Nº 52/2018-E, 05/06/2018, de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza o poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 43.000,00 
(quarenta e três mil reais)”.O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira 
discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

5. Projeto de Lei Nº 53/2018-E, 05/06/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 
1.298.038,17 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, trinta e oito reais e dezessete 
centavos)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação 
nominal e maioria absoluta. 

6. Projeto de Lei Nº 54/2018-E, 05/06/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em 
primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

7. Projeto de Lei Nº 55/2018-E, 05/06/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
682.852,10 (seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dez 
centavos)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação 
nominal e maioria absoluta. 

8. Requerimentos nºs: 105 a 111 e 113/2018- a Mesa Diretora as encaminhará. 
Explicação Pessoal:  

1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que ontem, participou da formatura dos 
idosos, ficou muito feliz e emocionado, e almeja que projetos como esse se perpetuem. 
Diz que faz falta a presença de um representante dos jornais locais nas sessões 
Legislativas. Comenta que o Prefeito teve apontada irregularidade pelo Tribunal de 
Contas, pela contratação da empresa de coleta de lixo. Cita que essa informação não 
está sendo veiculada na mídia impressa e, somente vê anúncio de supermercado e de 
venda de vinho nos jornais. Explica que a Prefeitura está alugando um edifício, no 
centro da cidade para instalação do Departamento de Zoonozes. Fala que é um imóvel 
de propriedade de uma ex-candidata à Vereadora na cidade, junto com o atual 
Governo. Diz que fica indignado e envergonhado ao ver essas coisas acontecendo. 
Comenta que essa semana, precisou puxar uma van escolar em São João Novo, com a 
ajuda do trator de um vizinho, devido ao péssimo estado da rua. Fica chateado quando 
vê coisas bonitas no centro, enquanto precisa pegar cascalho no fundo do seu quintal 
para jogar na rua em São João Novo. Fala que é fácil subir em tribuna para falar dos 
problemas que há na cidade, pois antes de ser Vereador, é um morador aqui.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Esclarece que o imóvel que será 
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alugado, é muito bom, e também se faz necessária a mudança da localização da 
Vigilância. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que se fosse no ano passado, a locação 
desse imóvel estaria na primeira página do jornal. Diz que não defende o errado, 
defende o bom. Fala que a locação desse imóvel é favorecimento, e o Tribunal de 
Contas certamente se manifestará sobre isso. 
Aparte Vereador Júlio Antonio Mariano: Fala que o que está faltando por parte do 
Poder Executivo é informação à população. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz que o imóvel em questão é da 
OSEP, e há mais de um sócio. Afirma que se esse Projeto tramitar nesta Casa de Leis, 
votará contra. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que uma das sócias do imóvel em 
questão, é irmã do Vereador José Luiz, e que ele mesmo, não tinha conhecimento do 
que estava acontecendo. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Conta que esteve pela manhã no prédio localizado 
na Praça da República - nº45, numa visita às instalações que abrigam os serviços de 
vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e o serviço administrativo do controle de 
zoonoses, e conversou com os responsáveis. Afirma que tais instalações se encontram 
extremamente preservadas, modernas e capazes de atender com tranquilidade e 
propriedade Informa que os três setores lá instalados atendem diretamente o Programa 
Vigilância e Saúde, que possui recursos próprios e se autossustenta, apesar de estar 
agregada à área de saúde. Cita que o novo espaço possui vantagens como: a 
localização na área central da cidade e ônibus que passam praticamente em frente ao 
local. Conta que os funcionários têm grandes dificuldades para preservar o local em 
boas condições e com retornos positivos à população. Menciona que atualmente são 
tratadas no local, pessoas com doenças infecto-contagiosas que muitas vezes quando 
de sua passagem pelo CS-2 acabam entrando em contato com crianças. Ressalta que o 
novo prédio proporcionará à crianças e adultos, alas de vacinação específicas. Menciona 
ainda que as pessoas que sofrem de doenças infecto-contagiosas também contarão 
com alas específicas de preservação para seu tratamento, além de consultórios 
devidamente separados. Afirma que segundo dados levantados, foram efetuadas três 
pesquisas de valores e todas essas ultrapassavam o montante de 20 mil reais, e o 
prédio descrito anteriormente foi alugado pelo valor de 12,5 mil reais. Menciona que 
esse prédio possui uma sala específica para realização de palestras e que os Projetos 
referentes ao assunto passaram por esta Casa e foram aprovados por unanimidade, 
além de passarem pela Comissão de Saúde, por Audiência Pública. Diz concordar com o 
Vereador Julio de que deveria haver um pouco mais de transparência quanto aos atos 
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praticados, porém parabeniza tais setores por estarem utilizando seus próprios 
recursos, revertendo-os em benefícios à comunidade.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que o motivo dos 
questionamentos é pelo fato do aluguel do local ser por vezes direcionado à pessoas 
ligadas politicamente ao Prefeito. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Afirma não ver problema algum no fato do 
prédio pertencer à uma ex-candidata. Diz ser contrário, porém, ao fato do patrimônio 
municipal ser tão grande e o Poder Público ter ainda que alugar sedes para suas 
instalações. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Diz não ver como direcionamento e que possíveis 
irregularidades podem ser denunciadas ao Ministério Público.   

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz não concordar com o aluguel do prédio 
para instalação da Vigilância Sanitária, pois acredita que tal ato foi feito de forma 
direcionada a alguém ligado à Administração. Diz que se deve economizar para investir 
em melhorias para a cidade, visto que faltam até mesmo pedregulhos para colocar nas 
estradas. Cita que o prédio do SESI 400 situado próximo à atual sede da Vigilância 
Sanitária abrigaria o setor com tranquilidade e de forma menos onerosa, pois quem 
paga a conta é a população. Menciona que as estradas dos Bairros mais distantes estão 
tomadas pelo mato. Afirma que o Diretor de Educação somente compareceu à presente 
sessão pois seria aqui tratado da criação de novo cargo para o setor.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz que foi votado na presente sessão 
um projeto que desperta muitas dúvidas e que a pessoa responsável por saná-las e 
deveria comparecer à sessão não o fez. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que se o Prefeito desejar dar apoio ao 
Departamento de Cultura, os recursos para isso estão disponíveis, e serão votados na 
próxima sessão.  Cita que o número de cargos de confiança no município é muito 
grande e ainda assim estão mais cargos estão sendo criados.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Afirma que enquanto os vereadores não 
entenderem que há recursos, mas deve haver um controle maior.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Ressalta que sempre votou juntamente ao 
Vereador Etelvino pelo limite do valor de 1% por Vereador para repasse a cada setor do 
Executivo, pois atualmente o valor tem sido de 10%. Menciona que há bairros em que 
diversas casas não possuem água encanada e que é muito mais custoso à Prefeitura 
enviar semanalmente um caminhão pipa para abastecer tais residências do que fazer 
um prolongamento da rede de água encanada.   

4. Vereador Etelvino Nogueira: Questiona se a intenção crianças junto com seu 
professor virem até esta Casa com uma fanfarra seria para pressionar os vereadores. 
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Diz que isso é entristecedor, pois dá a entender que tal ato foi feito a mando de 
alguém. Afirma que nem pretende saber quem é o responsável por isso, pois é algo 
lamentável e não necessário. Menciona que mesmo o Tribunal de Contas tendo 
apontado irregularidades em um contrato emergencial do ano de 2017, este mesmo 
órgão reconhece que o atual Prefeito não tinha tempo hábil, nem mesmo outra opção a 
não ser a contratação emergencial. Cita que o órgão solicitou que fosse realizada uma 
licitação, que infelizmente não foi ser feita no período de seis meses em que vigoraria o 
contrato emergencial, e que esse fato em si pode gerar problemas e não o fato de ter 
havido uma contratação emergencial, citada como irregular. Menciona que há 
problemas a serem resolvidos tanto com a empresa de coleta de lixo, como na de 
transporte coletivo, porém o Poder Executivo não se preocupa em manter diálogo com 
o Legislativo, para que este se mantenha consciente do que ocorre no município. 
Sugere que o Executivo una todas as informações necessárias, referentes a aumentos 
de tarifas ou mudanças em determinados setores, e as repasse para a população e 
também para os Vereadores. Lembra o Presidente desta Casa foi o que mais alertou 
quanto à situação da empresa de coleta de lixo, mas que tais alertas não surtiram 
efeitos e pela diferença de 10 mil reais, uma empresa não especializada assumiu os 
serviços de coleta, assumindo assim o risco de causar problemas de saúde pública. 
Questiona se a empresa que irá assumir os serviços de transporte público fez um 
serviço de reconhecimento dos trajetos que terá que percorrer, para que não reclame 
das condições das estradas após início dos trabalhos. Afirma que é fácil imaginar o que 
irá acontecer com esse governo se continuar trabalhando dessa forma, sem tomar 
certos cuidados e sem planejamento. Diz esperar que os problemas com a empresa de 
coleta de lixo se resolvam logo e que a nova empresa que assumir seja o melhor para a 
população. 

Encerram-se os trabalhos às 16h29min. 
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