Ata da 18ª Sessão Ordinária de 3 de junho 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
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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 14h04min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos
Direitos Humanos pelo Vereador Julio Antonio Mariano.
A Ata da 17ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 3 de junho de 2019, foi lida e
aprovada por unanimidade.
O Primeiro Secretário faz a leitura do Ofício nº019/2019 da Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de São Roque e informa que o mesmo encontra-se para consulta na
Diretoria Técnica legislativa.
Projetos do Executivo:
Projeto de Lei Nº 40/2019-E, 24/05/2019 de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)”.
Projeto de Lei Nº 41/2019-E, 29/05/2019 de autoria do Poder Executivo, que “Altera
o inciso IX do artigo 175 da Lei 2.209, de 01 de fevereiro de 1994, e dá outras
providências”.
Projeto de Lei Nº 42/2019-E, 29/05/2019 de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020 e dá outras providências”.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei Nº 55/2019-L, 27/05/2019 de autoria do Vereador Rogério Jean da
Silva, que “Dispõe sobre a proibição do uso de cachimbo conhecido como “narguilé” em
locais públicos no âmbito do município de São Roque, e dá outras providências”.
Projeto de Lei Nº 56/2019-L, 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”.
Requerimentos:
Vereador José Luiz da Silva César: Nº 86 - Solicita informações sobre área pública
utilizada como depósito de veículos no bairro Gabriel Pizza (atrás da Escola José Luiz
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Pinto); Nº 87/2019 - Solicita informações referentes aos serviços de guincho no
Município;
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 88/2019 - Solicita informações relativas ao
cumprimento das exigências da Lei Municipal nº 4.814, que concedeu direito real de
uso de bem público à Claudecir dos Anjos Comércio de Móveis - ME (Anjos Móveis).
Vereador Etelvino Nogueira: Nº 89/2019 - Solicita informações referentes aos
valores pagos a terceirizadas responsáveis pelo fornecimento de merenda escolar de
janeiro de 2017 até a presente data.
Indicações:
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 498 - Solicita a implantação de uma lombada
na Rua Benedita dos Santos Caparelli, na altura da Virtue Lan House; Nº 499 - Solicita
a implantação de uma lombada na Rua Célia Jacob, em frente a escola Tibério Justo da
Silva; Nº 500 - Solicita a implantação de uma lombada na Rua Roque Gonzales em
frente a Emei; Nº 501 - Solicita que sejam colocadas placas de sinalização das vias
públicas no Distrito de Maylasky; Nº 502 - Solicita a implantação de iluminação na
escadaria que liga a Rua Jorge Araújo com o Jardim do Sol; Nº 503 - Solicita a
implantação de iluminação pública na Rua Evaristo Pires; Nº 504 - Solicita a realização
da limpeza, cascalhamento e alargamento da Rua Antonio Sartori, Sítio das Hortências;
Nº 505/2019 - Solicita providências junto aos Departamentos de Obras, Fiscalização ,
Meio Ambiente e Planejamento para que seja realizada a manutenção geral da Rua
Jorge Araújo, região Central de Maylasky que se encontra em total estado de abandono
pelo setor público;
Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 506 - Solicitando a realização de operação
"tapa buracos" na Avenida Três de Maio com o trecho final da Rua José Henrique da
Costa; Nº 507 - Serviço de revitalização de pintura nas Estrada do Barrocão, Bairro
Cascavel, Distrito de Canguera; Nº 508 - Solicita a realização dos serviços de roçada
nas margens do rio na Rua Frederico Amosso, Jardim Renê; Nº 509 - Solicita a
realização dos serviços de roçada na Avenida Bandeirantes no trecho em que fica um
contêiner utilizado como banheiro, as margens do rio; Nº 510 - Solicita a realização
dos serviços de roçada ao longo da Rua 1º Sargento Agnaldo Aparecido Ferreira, Jd
Conceição, principalmente no trecho entre a Rua Esmeralda e a Rua Madre Silva,
atenção especial ao bosque e a quadra, no barranco abaixo da escola; Nº 511 Solicita a possibilidade de ser utilizado o terreno existentes entre os nºs: 910 e 974 da
Avenida Bandeirantes, para a existência de um cachorrodromo; Nº 512 - Solicita a
realização dos serviço de revitalização de pinturas de solo, mais precisamente, PARE e
faixas de pedestres de todas as ruas do bairro Jardim São José, Santo Antonio e Vila
Guilhermina; Nº 513 - Solicita que seja instaladas placas com as denominações de ruas
nas via existentes nos bairros: Jardim Maria Trindade, Cambará e Vila Moraes; Nº 514
- Solicita poda de árvore na Rua Faustino Henrique da Costa, altura do nº 102.; Nº
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515/2019 - Solicita a instalação de luminárias na parte final do estacionamento do
cemitério da Paz;
3. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 516 - Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento nas Ruas do Loteamento Clube dos Oficiais Militares
do Estado de São Paulo, bairro do Carmo; Nº 517 - Solicita a realização de
manutenção da ponte de madeira para pedestre na Vila Lino, bairro do Caetê; Nº 518
- Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas do
Loteamento Sun Valey e Las Brisas, Bairro do Caetê; Nº 519 - Solicita providências
junto a Empresa PPD referentes a conclusão das obras da 2ª fase do asfaltamento do
Caetê; Nº 520 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e
cascalhamento nas Ruas do Loteamento das Acácias, bairro do Saboó; Nº 521 Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Estradas do
Rio acima e Rio abaixo, Bairro do Mirim; Nº 522 - Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento na Estrada Kenji Nishimoto, as margens da Rodovia
Raposo Tavares; Nº 523 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e
cascalhamento na Estrada da Serra, Bairro Taipas de Pedra; Nº 524 - Solicita a
realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Retiro de
Serra, as margens da Rodovia Raposo Tavares; Nº 525/2019 - Solicita a realização
dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Sétimo Céu, localizada
no Recanto da Paz, bairro Juca Rocha;
4. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 526 - Solicita a colocação de novos pontos de
iluminação publica nos seguintes locais: Travessa Rafael Cézar Pires Tessitore,
Marmelerio São Roque; Rua Castelão, Vinhedos Goiana; Rua Manoel Bandeira, Vila São
Rafael; Estrada Adão Pires de Albuquerque, Ponta Lavrada; Estrada do Pessequeiro;
Alameda dos Cardeais, Morada dos Pássaros, G. Pizza; Rua João de Candinha,
Marmeleiro; Alameda dos Pardais, Horizonte Verde, Caeté; Rua Roque de Moraes,
Marmeleiro; Rua Antonio Batista de Paula, Jardim Boa Vista; Rua Benedito Rodrigues
da Conceição, Vila Santa Terezinha; Estrada do Barrocão; Rua Antonio Cardoso
esquina com a Rua Batista Pedroni – Maylask; Rua Salvador Tanzi esquina com antonio
Cardoso – Maylasqui; Rua José Gimenes Arévalo, Maylasqui; Rua Paulo Arnaldo Pereira
Leite - continuação da Estradas ods Mendes; Alameda dos Sabias no final da rua
Morada dos Passareos G. Pizza;; Nº 527 - Solicita que seja efetuada manutenção no
telhado da Creche Ruth Montebello na Vila São Rafael.; Nº 528 - Solicita que seja
realizada operação tapa buraco em grande buraco na Rua Riolândia na Vila Nova São
Roque.; Nº 529 - Solicita que o Departamento de Desenvolvimento Econômico,
Turismo, Esporte e Lazer envie oficio ao novo Presidente da CPTM Sr. Pedro Moro no
sentido de dar conhecimento ao mesmo de nossa intenção de receber a área da
pedreira da São Rafael para ponto turístico.; Nº 530 - Solicita que seja intensificada a
fiscalização no sentido de coibir a atuação de transporte clandestinos no município; Nº
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531 - Solicita que seja feito estudos no sentido de se criar um novo campo de futebol
no Jardim Quinta dos Teixeira.; Nº 532/2019 - Solicita que seja feito estudos no
sentido de decorar a faixas de pedestres do município.;
Moções:
Vereador Alfredo Fernandes Estrada:
Nº 83 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Maria;
Vereador Julio Antonio Mariano:
Nº 79 - De Congratulações pela passagem dos 31 anos da Associação Ítalo Brasileira.;
Vereador Rafael Tanzi de Araújo:
Nº 80 - De pesar pelo falecimento do estimado Senhor Rubens Bocatto; Nº 82 - De
Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Maria Aparecida dos Santos;
Matérias analisadas no expediente:
Moção de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará.
Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará.
Moções de Congratulações: Foram aprovadas por unanimidade.
Tribuna:
Vereador Rogério Jean da Silva: Ressalta que fez uma indicação direcionada ao
Poder Executivo, o qual tratava sobre o protocolo eletrônico, relata que solicitou ao
prefeito a agilidade desse serviço, pois o mesmo é extremamente importante para os
munícipes, especialmente aqueles que moram em bairros afastados e trabalham no
horário de atendimento da prefeitura. Exibe no reprodutor de imagens fotos da via de
acesso a São Roque. Comenta que os taludes desta pista estão deteriorados, com
rachaduras, fissuras e recalques, diz que aquele lugar precisa de urgente manutenção.
Relata que protocolou documento para o DR, afim de que este emita um laudo técnico
para que sejam tomadas as devidas providências cabíveis, explica que também fará
uma ouvidoria via DR para reforçar o requerimento já protocolado.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Relata que há um ofício da comissão
fiscalizadora, solicitando a retirada do conselho gestor da Santa Casa e critica tal
pedido. Fala que é preciso conhecer quem é responsável pelo conselho.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que é de seu conhecimento que a
comissão fiscalizadora pediu renúncia por falta de informação.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que a população não pode pagar por
conta desses contratempos.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Fala que o hospital enfrenta grandes
problemas quanto à falta de profissionalismo.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Relata que a administração está passando
para uma empresa uma propriedade de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais). Fala
que há agilidade nessas questões, mas quanto a saúde pública há lentidão para
solucionar problemas.
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Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Ressalta fala do Vereador Alfredo, fala
que há prioridade para os empresários e não há para a população.
Aparte Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Fala que é preciso ter respeito entre os
vereadores. Ressalta ainda que na última reunião da comissão de obras, ficou decidido
que o projeto em relação a propriedade não seria votado nesta sessão, o que o deixou
entristecido, pois diz que há dúvidas quanto a credibilidade de sua opinião.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que quando é interesse da
administração, há rapidez.
3. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre a última reunião da Comissão de
Obras, diz que nenhum dos vereadores membros desta Comissão tem interesses
particulares nos projetos. Relata que foi conversado na reunião que o projeto referente
à concessão de direito real de uso de bem público concessão de área só não foi
liberado porque havia pendência de documentação. Diz que ele como presidente da
comissão, decidiu juntamente com o presidente da Câmara que colocaria o projeto na
pauta e caso as certidões chegassem esse projeto seria discutido e votado. Explica que
com o projeto em pauta, facilitaria para poder posteriormente adiar o mesmo, pois esta
seria uma solução mais simples do que convocar uma sessão extraordinária.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que não tem nenhuma objeção
em relação ao projeto, todavia conta que gostaria de ser informado antes do projeto ir
para a pauta.
Vereador Etelvino Nogueira: Fala que não houve questionamentos por parte do
Vereador Rafael Marreiro.
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Questiona os vereadores
porque o projeto não pode ser votado.
Vereador Etelvino Nogueira: Pede desculpas, mas diz ter convicção de que agiu de
maneira certa. Fala sobre a Santa Casa, diz que é preciso dar soluções para a mesma
ao invés de somente criticar.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Volta ao assunto da Comissão, diz
que é preciso que existam integrantes da oposição na mesma.
Vereador Etelvino Nogueira: Fala que os Vereadores estão convidados a fazerem
parte da comissão.
4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Relata que o projeto de concessão de direito
real de uso de bem público trará benefícios para os munícipes que irão ter mais
empregos disponíveis. Fala que o projeto deveria ter sido votado antes.
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Fala que é preciso dar
oportunidades para essa empresa, pois ela gerará empregos. Diz também querer que
outras empresas se instalem naquele local, mas que em decorrência da crise é difícil
que outras empresas se instalem neste lugar.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Explica que é necessário dar esse voto de
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confiança para o poder executivo, pois o intuito deste projeto é trazer melhorias para a
cidade.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que não é contra empresas
que venham se instalar no município, no entanto diz ter ficado chateado, pois não foi
comunicado que o projeto entraria para a pauta.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que como fará parte da
comissão irá propor para ter um perito para esse setor.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que tal terreno não está sendo doado e
sim cedido para a empresa para que a mesma gere empregos no município
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Propõem ao poder executivo para que se
forme uma comissão a qual informe se todos os pré-requisitos estão sendo cumpridos.
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Diz que é preciso que tenha cautela aos
se formar as comissões, pois é preciso que ela tenha número impar.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que é preciso valorizar as melhorias
que estão sendo realizadas no município.
5. Vereador José Luiz da Silva César: Fala que os gestores não podem cometer os
mesmos erros do passado, trazendo empresas as quais não tem referência. Comenta
que aquele local discutido, também poderia servir para eventuais escolas se instalarem.
Porém, fala da importância de uma indústria para o município. Comenta sobre a nova
creche na Estrada da Campininha, diz que aquela escola trará benefícios para a
população. Conta que a obra do pontilhão será solucionada. Diz achar que é prematuro
falar sobre reeleições agora, porque é primordial focar em assuntos que visem a
melhoria da cidade. Pede apoio aos Vereadores para o seu projeto de Lei
Complementar nº 2/2019.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Propõem a divisão da propriedade
citada para que outras empresas também tenham oportunidades.
Vereador José Luiz da Silva César: Concorda com o Vereador Alfredo Estrada,
pontua ainda falando sobre a possibilidade de a empresa falir.
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Fala que há inúmeros tramites,
e que não é tão simples sugerir a divisão.
Vereador José Luiz da Silva César: Opina sobre fazer uma área industrial no
município.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que em dois anos e meio de
mandato o prefeito não incentivou a entrada de empresas na cidade.
Vereador José Luiz da Silva César: Explica que é preciso incentivar o funcionário
público, fala sobre a possibilidade de um plano de saúde para os mesmos.
Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Nº 46/2019. 17/04/2019, de autoria do Vereador José Alexandre
Pierroni Dias, que “Estabelece a obrigação dos estabelecimentos veterinários, quando
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constatarem indícios de maus tratos nos animais atendidos, comunicar o fato à Polícia
Civil”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e
maioria simples.
Projeto de Lei Nº 33/2019-E, 17/05/2019, de autoria do Poder Executivo, que
“Altera a Lei 4.933, de 12 de março de 2019, que institui e regulamenta o serviço de
transporte motorizado privado individual remunerado de passageiros - serviço
remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público para realização de
viagens individualizadas ou compartilhadas, solicitadas exclusivamente por usuários
previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em
rede - que trata o inciso X do art. 4º da lei Federal nº 12.587/2012, modificada pela lei
Federal nº 13.640/2018 e dá outras providências. O Projeto foi aprovado por
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei Nº 34/2019-E, 20/05/2019, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza a concessão de direito real de uso de bem público a Temperabem Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda., e dá outras providências”. O Vereador Newton Dias Bastos
apresentou Requerimento verbal solicitando o adiamento do referido Projeto para a
próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única
discussão e votação simbólica.
Projeto de Lei Nº 54/2019-L, 23/05/2019, de autoria do Vereador Rogério Jean da
Silva, que “Dá denominação de "Vereda da Serrinha" a via pública localizada no
Distrito de São João Novo”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única
discussão, votação nominal e maioria simples.
Projeto de Lei Nº 31/2019-E, 09/05/2019, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 51.213,34
(cinquenta e um mil, duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos)”. O Projeto foi
aprovado por unanimidade em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei Complementar Nº 2/2019. 19/03/2019, de autoria de José Luiz da
Silva César, que “Revoga os parágrafos únicos dos artigos 119 e 127 da Lei
Complementar n° 41 de 22 de novembro de 2006”. O Vereador Rafael Tanzi de Araújo
apresentou Requerimento verbal solicitando o adiamento do referido Projeto por 01
(uma) Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado em única discussão e votação
simbólica.
Projeto de Lei Nº 32/2019-E, 13/05/2019, de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 181.400,00 (cento
e oitenta e um mil e quatrocentos reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em
primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei Nº 35/2019-E, 21/05/2019, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 146.000,00
(cento e quarenta e seis mil reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira
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discussão, votação nominal e maioria absoluta.
9. Projeto de Lei Nº 36/2019-E, 21/05/2019, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$
290.000,00 (duzentos e noventa mil reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em
primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
10. Projeto de Lei Nº 37/2019-E, 21/05/2019, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$
379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais)”. O Projeto foi aprovado por
unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
11. Projeto de Lei Nº 38/2019-E, 01/05/2019, de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 229.000,00
(duzentos e vinte e nove mil reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em
primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
12. Projeto de Lei Nº 39/2019-E, 21/05/2019, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza o poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira
discussão, votação nominal e maioria absoluta.
13. Requerimentos Nºs: 086 a 089/201- - Foram aprovados por unanimidade.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Newton Dias Bastos: Relata que esteve com o prefeito Cláudio Góes na
feira noturna falando sobre a troca das luminárias. Conta que no início da atual gestão
havia um problema quanto à Avenida Antonino Dias Bastos, pois a marginal havia
desabado. Relata que houve a ajuda de deputados, e o executivo agiu com prontidão
para criar uma emenda para solucionar este problema. Diz que naquela oportunidade
algumas empresas vieram participar no certame licitatório e a maioria delas evidenciava
a necessidade das trocas das luminárias convencionais para as de led, pois a mesma é
excepcionalmente mais econômica. Comenta que se informou pelo assunto, pesquisou
em outras cidades as melhorias que as mesmas trariam pra o município e constatou
que haveria uma economia brusca em questão a energia gasta pelas luminárias. Diz
que no começo do mandato a prefeitura não tinha dinheiro e o país também enfrentava
dificuldades financeiras. Conta que as lâmpadas retiradas irão para os bairros afastados
os quais ainda não tem iluminação. Conta que mesmo a administração realizando
melhorias, ainda há nas redes sociais inúmeras críticas voltadas as benfeitorias dos
Vereadores, como essas trocas das luminárias, diz que seu intuito foi procurar
proporcionar segurança, lazer e tranquilidade para os munícipes.
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que no centro da cidade há poucos
casos de furto e roubo, e que a prioridade de iluminação deveria ser nos bairros
afastados, pois não há claridade à noite nos mesmos. Diz achar que precisa dar
prioridades para esses bairros distantes.
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Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Conta que dentro do centro há algumas
ruas que são de trânsito rápido, as quais são largas e necessitam de lâmpada led,
diferentemente das ruas de bairros afastados, que não necessitam deste tipo de
iluminação, já que são ruas mais estreitas.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que a Rodovia Eng. Renê Benedito
da Silva é um dos locais que mais acontecem acidente e precisa ser priorizada em suas
melhorias. Diz achar inadequado que mandem refugo para os demais bairros, explica
que os moradores desses bairros são cidadãos como qualquer outro. Relata que está
com um projeto que visa proibir qualquer pessoa de adentrar nas escolas, alega que
somente funcionários e alunos poderão entrar nas mesmas, pois haverá mais
segurança.
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Cumprimenta o Vereador Rafael pelo
projeto e diz que apoiará esta ideia, porque é uma medida necessária.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que o projeto ainda abrange preocupações
referentes a falta dos alunos e a maneira que os mesmos vão de casa para a escola.
Encerram-se os trabalhos às 17h10min.
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