
 

Ata da 31ª Sessão Ordinária de 30 de setembro de 2019. 
3º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

          Presidência: Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rogério Jean da Silva e  
Julio Antonio Mariano 

  Secretaria: José Alexandre Pierroni Dias e Alacir Raysel 
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 14h03min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Julio Antonio Mariano. 

1. A Ata da 30ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 23 de setembro de 2019, foi lida e 
aprovada por 12 votos favoráveis e 03 (três) votos contrários dos Vereadores Alfredo 
Fernandes, José Luiz da Silva César e Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo em 
única discussão e votação simbólica; 

2. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº184/2019, da Comissão 
Permanente de Constituição Justiça Redação, ao Projeto de Lei Nº 56/2019, 
27/05/2019 de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, Dispõe sobre o fornecimento 
e instalação gratuita, pela Concessionária de serviço de Água - SABESP, de válvulas de 
retenção de ar (eliminadores de ar), para hidrômetros a todos os imóveis comerciais e 
residenciais do Município de São Roque e dá outras providências. O autor do Projeto 
apresentou Requerimento Verbal  solicitando o adiamento da discussão do Projeto para 
a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação nominal. 

O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº185/2019, da Comissão 
Permanente de Constituição Justiça Redação, ao Projeto de Lei Nº 74/2019, 
13/09/2019 de autoria do Vereador José Alexandre Pierroni Dias, que “Dispõe sobre 
medidas de informação às gestantes e parturientes sobre a Política Nacional de Atenção 
Obstétrica e Neonatal no município de São Roque e dá outras providências”. O autor do 
Projeto apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da discussão do 
Projeto para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade 
em única discussão e votação nominal. 

1. O Primeiro Secretário faz a leitura do Requerimento Nº 187/2019, que, “Solicita a 
inclusão da Moção de Congratulações nº 152/2019-L, na pauta da 31ª Sessão Ordinária 
em Regime de Tramitação de Urgência Especial”. O Requerimento foi aprovada por 
unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

2. O Primeiro Secretária faz a leitura do relatório mensal sobre a execução de coleta , 
tratamento e destinação final do lixo na Estância Turística de São Roque. 
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Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 81/2019-E, 25/09/2019 de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais)”. 

 
Projetos do Legislativo: 

1. Projeto de Resolução Nº 20/2019-L, 17/09/2019 de autoria da Mesa Diretora 2019, 
que “Dispõe sobre a constituição de Representação para participar, do 63º Congresso 
Estadual de Municípios em Campos do Jordão - SP, do dia 15 a 18 de Outubro de 
2019”. 

Requerimentos: 
3. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 185/2019 - Solicita informações complementares 

referente ao Requerimento nº120/2019. 
Indicações: 

1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda, Rogério Jean da Silva, Israel 
Francisco de Oliveira: Nº 825/2019 - Solicita a implantação de 10 postes e 
instalação de 12 bicos de luz na Rua Erlindo José da Silva, Guaçu. 

2. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 826/2019 - Solicita a colocação de 
cobertura de ponto de ônibus na Rodovia Quintino de Lima, entrada da rancharia, em 
ambos sentidos (duas coberturas). 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 827 - Solicita a colocação de 10 postes, 
rede secundária e implantação dos braços de luz, (incluindo em dois postes já 
existentes na rua )na Rua Erlindo José da Silva, Bairro do Guaçu; Nº 828/2019 - 
Solicita a realização de pavimentação asfáltica na Rua Erlindo José da Silva, Bairro do 
Guaçu; 

4. Vereador Etelvino Nogueira, Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Nº 829/2019 
- Solicita providências junto a CPFL para a remoção do poste, localizado na Estrada da 
Angolana, Canguera. 

5. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 830 - Solicita providências referente a entrega do 
restante de madeira que faltam para consertar a passarela que liga a rua do 
Loteamento Sun Valey a Vila Lino, bairro do Caeté; Nº 831 - Solicita providências, 
junto ao Bem Estar Social, para que seja realizado um levantamento das famílias que 
serão beneficiadas com aguas tratadas da SABESP no bairro do Sabiá, no distrito de 
São João Novo; Nº 832 - Solicita que seja realizado a limpeza do terreno público onde 
será construído o vestiário do campo de futebol do bairro do Carmo .; Nº 833 - Solicita 
providências, junto a Defesa Civil, para a emissão de um laudo para a demolição de 
uma casa que encontra-se em ruinas em um terreno da Prefeitura, em que será 
realizada a construção do vestiário do campo de futebol do bairro do Carmo .; Nº 834 
- Solicita que seja realizado o corte de arvore de pino no terreno da Prefeitura, em que 
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será realizada a construção do vestiário do campo de futebol do bairro do Carmo .; Nº 
835 - Solicita, ao Dep. de Trânsito, para que seja feito a demarcação de pista para 
caminhada as margens da Estrada Turística do morro do Saboó,; Nº 836 - Solicita 
providências, junto ao setor competente, para que seja mais uma vez notificada a 
empresa TPD, responsável pela obras do asfaltamento da Estrada do Caeté , bairro do 
Caeté; Nº 837 - Solicita providências junto ao Dep. de Obras para a construção de um 
abrigo de ônibus na Estrada Emir Skaff, bairro do Mombaça; Nº 838/2019 - Solicita 
que seja concluído a reforma na ponte da Avenida Zito Garcia, Taboão; 

6. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 839 - Solicita colocação de tubos para 
capitação de águas pluviais e limpeza nos bueiros da Rua Franco, São João Novo; Nº 
840 - Solicita a realização de motonivelamento e cascalhamento na Rua Montpellier,; 
Nº 841 - Solicita a colocação de bico de luz na Estrada dos Moreiras.; Nº 842 - Solicita 
a colocação de bico de luz nas Ruas Macieiras e Acerola, Saboó; Nº 843/2019 - 
Solicita a realização de operação "tapa buraco" na Rua Antonio Cavalieri, Jardim Maria 
Trindade. 

Moções: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 149/2019 - De pesar pelo falecimento do 

estimado senhor Mario Sabino Brunetti. 
2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos: Nº 

150/2019 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Gracelina Moraes 
Godinho. 

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Nº 151/2019 - De Pesar pelo 
falecimento da estimada Senhora Cintia Vidal Cézar; 

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 152/2019 - De Congratulações ao 25 
anos do Escritório  Meneguesso. 

5. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 153/2019 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Alcebide. 

6. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 155/2019 - De Pesar pelo falecimento da 
estimada senhora Chiara Clene Ambrogina de Ambrósio Pinheiro Machado. 

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 Rogério Jean da Silva: Inicia sua oratória prestando suas homenagens 

aos advogados presentes na Sessão. Prestigia os serviços dos Guardas municipais; GCM 
Celso, GCM Vaz e GCM Lopes, estes que tem se empenhado muito em curso 
especializado em canil, serviço muito produtivo em virtude dos números de melhorias 
apresentados pelas entidades que dispõe desse trabalho. Aponta os feitos do cão que 
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prestará serviço no município de São Roque, este que localizou 300kg de drogas no 
Município de Salto em ação da GCM em conjunto com a Polícia Militar. Reforça o 
pedido, junto ao Poder Executivo Municipal, em prol de levar os serviços de água até o 
bairro do Rosário de Ouro, pois este Vereador vem sendo constantemente procurado 
por moradores daquela região. Também pede que sejam feitos manutenções nas vias 
da Vila Guilhermina, além de reparos nas caixas de captações de águas pluviais. 
Agradece a possibilidade de pronunciamento. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Põe em questão um requerimento de sua 
autoria solicitando informações a respeito da recuperação da Estrada do Condor, 
aprovado em 11 de março de 2019. Relata que recebeu resposta do Poder Executivo 
afirmando priorizar as piores situações e que o serviço solicitado estaria no cronograma 
de realização o mais breve possível. Lembra que o trabalho do Vereador é cobrar o 
Prefeito e questiona o fato de que em 6 meses não foi possível a realização da obra 
citada.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Aponta que a culpa do Prefeito é sobre 
parte do descaso, pois o Diretor do Departamento de Obras e sua equipe são 
incompetentes. Lembra que o atual Diretor de obras era Diretor de Planejamento, onde 
o mesmo não teve êxito. Critica o fato de que as pessoas que moram nas zonas 
periféricas estão sofrendo com o descaso da administração, com a falta de 
profissionalismo e de projetos. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Ressalta o fato de que o requerimento já foi 
aprovado há seis meses, sendo necessária a cobrança para com o Prefeito. Aponta a 
falta de pulso firme do Prefeito em relação às Obras e seu departamento. Explica que o 
ponto em questão não é fazer oposição à administração, mas sim que o objetivo a ser 
alcançado é o funcionamento das obras e projetos, expondo que é inaceitável a 
situação de dívidas que se encontra a Santa Casa.   
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Aponta sua preocupação com a Santa 
Casa pois trata-se de matéria de saúde (vidas), em virtude dos estagiários que foram 
contratados. No mesmo sentido, vem a opinião do responsável pela cirurgia da Santa 
Casa, Dr. Bruno, que se mostra preocupado com a situação dos estagiários e quem 
responde por suas atitudes. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Questiona o fato de que a receita da Santa 
Casa é menor que suas despesas, ilustrando o caso com uma família que gasta mais do 
que ganha; o resultado disso é o acúmulo de dívidas. Aponta que quem pagará as 
dívidas da Santa Casa será a Prefeitura, pois não tem proposta para estabilizar a 
situação atual de relação despesa e receita, sendo a diferença de 100 à 200 mil reais 
por mês.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Solicita informações sobre laudo dos 
bombeiros e engenheiro responsável, expondo a importância desses referentes à 
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conclusão da obra do Pronto Atendimento que vem sendo construído na Santa Casa. 
Essas exigências devem ser feitas pela Prefeitura, sendo este o caminho correto a ser 
seguido. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Explica que a situação da Santa Casa, 
referente às despesas, começou a piorar quando houve a transferência do Pronto 
Socorro desta para o Hospital Santa Ângela. Desse momento até os dias atuais, a dívida 
só foi crescendo, resultando na atual situação da Saúde. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Relata que está preocupado com a morte dos macacos 
Bugio e Sagui na região, questiona se as mortes podem estar relacionadas com a febre 
amarela, pois trata-se de um problema que precisa-se ter cautela. Comenta que 
verificará como está a situação da referida enfermidade juntamente com a comissão de 
saúde. 
Aparte Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que a situação dos macacos 
adoecerem pode servir como alerta para a saúde pública. 
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que sua preocupação é esta, questiona o que pode 
estar acontecendo. Comenta que os macacos bugios desapareceram pelo o que é 
observado. Relata que este ano não ocorreu a vacinação de cães e gatos no nosso 
município, diz que se isto for deixado de lado haverá possivelmente um problema com 
a raiva. Explica que com a atualidade e a modernidade não poderia existir mais essas 
questões que afligem a saúde pública. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que também teve essa 
preocupação em saber o porquê os cachorros não estavam sendo vacinados e diz que 
chegou ao seu conhecimento que o governo não fez o repasse dessas vacinas. 
Aparte Vereador Julio Antônio Mariano: Diz que inúmeras cidades, como Jundiai 
cancelaram a campanha de vacinação em decorrência da falta de vacina. Comenta que 
hoje os postos não tem as vacinas tríplice viral. Relata que não está ocorrendo o 
repasse das vacinas por parte do governo estadual, diz que esse problema está 
afetando o estado inteiro. 
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que irá esclarecer essa dúvida com o 
departamento de saúde e diz que é preciso que os vereadores façam um ofício para 
órgão ou pessoa política que solucione esses impasses. Conta que é preciso verificar e 
ter o controle disso agora, para que não exista possíveis problemas. Relata que ele em 
conjunto dos outros vereadores conseguiram trazer a SABESP de Itapevi para atender 
moradores do nosso município, pois relata que há inúmeras famílias que tem a 
dificuldade e que a prefeitura vem abastecendo com caminhão pipa. 

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Conta que em reunião com o prefeito 
solicitou a implantação de dez postes para dar sequência a iluminação por se tratar de 
um lugar com condições de iluminação precária. Disse que ele em conjunto de alguns 
Vereadores tiveram a concordância do prefeito para tal melhoria. Relata que solicitou, 
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por meio de ofício a pavimentação asfáltica na Rua Erlindo José da Silva no Bairro do 
Guaçu, todavia diz que não tem segurança se de fato será realizado este serviço. 
Comenta que esteve com um engenheiro verificando a situação da iluminação pública 
próximo a estrada do Condor onde também serão implantados recursos para que exista 
uma iluminação adequada, comenta que aquela região ganhará muito com essa nova 
melhoria.  
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Reforça a solicitação do Vereador Toco 
quanto ao asfalto, aproveita e comenta sobre a reivindicação de moradores sobre a 
coleta de lixo naquela localidade. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz não gostar de vangloriar-se 
pelos feitos, todavia, relata que os serviços básicos foram realizados em outras 
gestões, e que basta que sejam efetuados as manutenções dos mesmos. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Conta que com o passar do tempo é natural 
que a iluminação vá envelhecendo. Diz que a Estrada do Saboó chegou a ter cinquenta 
e seis bicos de luz apagados, relata que há uma luta para manter os que já existem, e 
para construir novos. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Parabeniza o Poder Executivo sobre pelo 
novo procedimento, comenta que quando se faz o asfalto precisa ter o conhecimento 
de que primeiro é necessário realizar a rede de água e de esgoto, porque se não depois 
precisava quebrar todo o asfalto de novo, mas agora com essa nova concepção, diz 
que única diferença é que teria apenas uma canalização no meio ao invés de duas. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que na Estrada do Condor já 
está feito o projeto de esgoto.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta sobre a Santa Casa, diz que a 
situação atual da mesma encontra-se melhor do que estava a alguns anos, pois a atual 
administração pegou o hospital fechado. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 65/2019-L, 20/08/2019, de autoria de Newton Dias Bastos, Marcos 

Augusto Issa Henriques de Araújo e Marcos Roberto Martins Arruda, que “Altera a Lei 
Municipal nº 4.143/2014, de 5 de fevereiro de 2014”. O Vereador Newton Dias Bastos 
apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da discussão do Projeto para a 
próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica. 

2. Projeto de Lei Nº 68/2019-L, 21/08/2019, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
que “Dá denominação a vias públicas  no Loteamento Coopertec, localizadas na 
Serrinha, bairro do Carmo”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, 
votação nominal e maioria simples. 

3. Projeto de Resolução Nº 19/2019-L, 12/09/2019, de autoria da Mesa Diretora 2019, 
que “Dispõe sobre as normas de governança e de gestão a serem observadas pelos 
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órgãos de comunicação da Câmara da Estância Turística de São Roque nas redes sociais 
digitais”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria absoluta. 

4. Projeto de Lei Nº 76/2019. 17/09/2019, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Dispõe sobre a Parada Segura do Transporte Coletivo Público de São 
Roque e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis 
e 01 (um) voto contrário do Vereador Marcos Roberto Martins Arruda em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

5. Requerimento Nº 155/2019 – Foi Aprovado por unanimidade. 
Explicação Pessoal:  

1. Vereador Julio Antonio Mariano: Comenta sobre seu projeto de plantão das creches 
municipais em datas decretadas por ponto facultativo, diz que que consultou a 
Associação dos Professores através de sua presidente, comenta que se descontentou, 
pois achava que a priori viria o parecer jurídico contrário, para depois entrar na pauta 
para posteriormente ser votado o referido projeto, relata que ele como presidente da 
educação sempre manteve a porta aberta a todos e então esperava que houvesse essa 
reciprocidade. Diz que as pessoas estão com a ideia errada sobre este projeto. Relata 
que sua ideia está relacionada com a pessoa que trabalha em uma empresa privada e 
que não goza do feriado e não tem onde deixar a criança, comenta que este projeto tem 
dado certo em outros municípios, diz que conversará com todo conselho, com os pais e 
com os professores sobre isto. Comenta que há críticas infundadas sobre o tema. 

    Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Concorda com o projeto, pois diz que o 
Brasil é um dos países que mais tem feriados. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que a regra de outros municípios éque 
os pontos facultativos dados são compensados posteriormente.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz que todos esses 
pontos facultativos são feitos por decreto, logo, não vê a necessidade de um projeto de 
lei que verse sobre o assunto. 
Vereador Julio Antonio Mariano: Relata que nada impede que o funcionário faça 
hora extra, e diz que seu projeto fala sobre o plantão, ou seja que uma creche pode 
abrigar crianças de inúmeros lugares. Diz compreender que a classe dos professores é 
desfavorecida e que merece ser valorizada.  

2. Vereador José Luiz da Silva César: Diz que votaria contrário ao projeto discutido 
anteriormente, comenta que o prefeito deveria executar um projeto o qual prioriza o 
lazer das crianças nas férias escolares. Relata que é preciso ficar atento aos planos de 
governo do prefeito, diz que é preciso que o mesmo seja cumprido, fala que é preciso 
cobrá-lo, pois ele só é eleito em decorrência do seu plano. Comenta sobre o pontilhão do 
Goianã, relata que é necessário que exista um estudo mais aprofundado sobre o mesmo. 
Fala sobre o trem e a dificuldade do funcionamento do mesmo, comenta que o trem 
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dificilmente irá funcionar, comenta que é preciso que exista prioridade no governo. Diz 
que é importante que os Vereadores tenham a mentalidade madura, comenta que é 
preciso que exista sabedoria nas ações dos mesmos.  

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Explica a respeito das funções 
inerentes ao cargo de Vereador; que é fiscalizar e cobrar. Mostra-se insatisfeito pelo fato 
de ninguém tentar achar meios de ajudar, pois apenas criticam sem dar qualquer 
solução. Pede que sejam dadas sugestões que impulsionem positivamente a 
administração, que de fato ajudem. Expõe que a Santa Casa precisa de cuidados, pois 
está numa situação complicada. Todavia, compara com a administração passada, onde 
havia 60 médicos falsos atuando na mesma, centro cirúrgico estava fechado e que 
absolutamente nada funcionava. Pede também, compreensão por parte da população e 
atenção referente aos Vereadores, para separar quais só criticam e quais realmente 
fazem em prol das causas.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Expõe que está pesquisando a 
respeito de cirurgias que foram feitas, na administração passada, em pessoas que têm 
condições de pagar pelos serviços. Explica que não recuará em seus discursos, pois em 
primeiro lugar é o caráter o que importa. Deixa claro que a verba destinada à esta casa 
tem a finalidade de atender os anseios dos Vereadores e funcionários, por isso ninguém 
de sua família vem lanchar na Câmara Municipal. Aponta que sempre dará o seu melhor 
por São Roque e se um dia tiver que sair do Poder Legislativo, sairá de cabeça erguida. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Expõe sua admiração pelos serviços 
prestados por Claudinei, Chefe do setor Planejamento explicando que sempre foi muito 
bem atendido sugerindo que a solução é ser educado ao pedir. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que Claudinei Rosa vem 
surpreendendo positivamente em seus serviços prestados, dedicando-se ao máximo.  
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Conforme dito pelo Nobre Vereador 
Marcos Arruda, aponta que da mesma forma que entrou pela porta da frente, sairá por 
ela e de cabeça erguida. Além disso, afirma que continuará fazendo o que sua família 
sempre fez, que é respeitar e ajudar ao próximo. Compara o fato de que Vereadores 
criticam a atual gestão com o que fazia na administração passada, indicando que a 
diferença é que o Ministério Público acatou as denúncias feitas por esta Casa sobre os 
brinquedos e a merenda escolar.  Ao contrário dessa atual gestão, onde não há qualquer 
desaprovação perante à Justiça. Mostra-se esperançoso em relação à vinda da Maria 
Fumaça que fortalecerá o turismo e comércio no município. 

4. Vereador Newton Dias Bastos: No mesmo sentido do que disse o Nobre Vereador 
Mauro Góes, lembra de quando presidiu a Sessão desta Casa e a expectativa da mesa 
era que o que estava acontecendo em São Roque não permanecesse, 
independentemente do Prefeito que seria eleito. Explica que a facilidade que teve o atual 
Governo é a soma de esforços com candidatos eleitos ajudando a gestão, produzindo 
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grande celeridade em projetos. Lembra que Mauro Brito ilustrou comparando com a 
mecânica de um carro, onde o principal é a colocação da direção no mesmo. Além disso, 
é necessário um bom motorista. Todavia, existem aqueles que sabotam o carro e isso 
atrapalha. Expõe que independentemente dos seus anseios futuros, aponta que já está 
em cargo de Vereador e é necessário trabalhar agora. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Expõe que é necessário sim o 
investimento em saúde. Todavia, o funcionamento da Maria Fumaça no Município, é sim 
positivo. Comentários maldosos em redes sociais criticando o caso vêm de pessoas 
negativas, que não torcem em prol do desenvolvimento. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Expõe sua admiração à precisão 
do discurso do Nobre Vereador Niltinho Bastos, observa que se o carro não está sendo 
bem dirigido, que se troque o volante do mesmo. E aponta, ainda ilustrando, que certas 
pessoas não passariam no exame necessário para se tornar habilitado e não poderão 
dirigir esse carro.  
Vereador Newton Dias Bastos: Explica que não quer parecer o melhor ou o mais 
atuante, e sim que a Câmara vem trabalhando lado a lado com o Poder Executivo em 
prol da população. Portanto não é contra críticas, porém notícias ruims que são 
aclamadas por alguns, é negativo para todos. 

Encerram-se os trabalhos às 16h56min. 
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