
 

Ata da 35ª Sessão Ordinária de 29 de outubro 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 14h10min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Rogério Jean da Silva. 

1. A Ata da 34ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 21 de outubro de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. A Ata da 20ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 21 de outubro de 2019, foi 
lida e aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da 21ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 21 de outubro de 2019, foi 
lida e aprovada por unanimidade; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº156/2019 da Comissão 
Permanente de Constituição Justiça e Redação ao Projeto de Lei Nº 45/2019-L, 
16/04/2019 de autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, que “Institui a "Casa 
Acolhedora" no âmbito da Estância Turística de São Roque”. O Vereador autor do 
Projeto apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da discussão do 
Projeto por 03 (três) Sessões. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade 
em única discussão e votação simbólica. 

5. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº184/2019 da Comissão 
Permanente de Constituição Justiça e Redação ao Projeto de Lei Nº 56/2019-L, 
27/05/2019 de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, que “Dispõe sobre a 
autorização de instalação, 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 
Parecer Contrário foi rejeitado por 10 (dez) votos contrários e 04 (quatro) votos 
favoráveis dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, José Luiz da Silva César, Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo e Rogério Jean da Silva, em única discussão e 
votação nominal.  

6. O Primeiro Secretário faz a leitura do Requerimento nº 208/2019, que solicita a 
inclusão do Requerimento nº 207/2019 na pauta da Ordem do Dia da 35ª Sessão 
Ordinária. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
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simbólica. 
Projetos do Executivo: 

1. Projeto de Lei Nº 90/2019-E, 17/10/2019 de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de suplementar no 
valor R$ 314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais)”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 83/2019-L, 22/10/2019 de autoria do Vereador Julio Antonio 

Mariano, que “Dá a denominação de "Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes" à via 
pública localizada no Jardim Brasília, no bairro do Marmeleiro”. 

2. Projeto de Lei Nº 84/2019-L, 23/10/2019 de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Dá denominação à vias públicas localizadas no Jardim Maylasky no Distrito 
de Maylasky”. 

3. Projeto de Lei Nº 85/2019-L, 25/10/2019 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
que “Declara de utilidade pública o Estatuto Social da Associação dos Moradores e 
Proprietários de Lotes no Loteamento Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo "AMPLO". 

Requerimentos: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 204/2019 - Solicita informações 

complementares ao Requerimento nº 148/2019, sobre a elaboração do Plano de 
Carreira dos servidores públicos municipais, especialmente no que tange à implantação 
do mesmo. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 205 - Solicita informações sobre a regulamentação 
do Loteamento Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo; Nº 
207/2019 - Solicita informações referente aos plantões da fiscalização, nos finais de 
semana e feriados prolongados, no período de 01/01/2019 a 31 de outubro de 2019. 

3. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 206/2019 - Solicita informações sobre o 
Decreto Municipal de número 7.636/2013 que declarou de utilidade pública para fins de 
desapropriação, uma área para implantação de casas populares. 

Indicações: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 906 - Solicita a 

realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua  Floriza Maria da 
Conceição antiga Rua rio abaixo, Planalto Verde; Nº 927 - Solicita os serviços de 
motonivelamento e cascalhamento em todas as ruas do Bairro do Mirim.; Nº 928 - 
Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento da estrada do Paraiso.; Nº 
929 - Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento da Estrada do Capim 
Fino; Nº 930 - Solicita providências para que seja feito obra para acessibilidade no 
ponto de ônibus da Av. Antonino Dias Bastos, na altura do Shopping.; Nº 931 - Solicita 
estudo para a melhoria do trânsito da Av. Três de Maio, em horário de pico (saída e 
entrada de escolas); Nº 932 - Solicita providências para a colocação de linha de ônibus 
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entre o Bairro do Carmo e São Roque, via Canguera.; Nº 933/2019 - Solicita 
providências do aumento do horário de ônibus, na linha do Pavão, nos finais de 
semana.; 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 907 - Solicita operação "tapa buraco" na 
Estrada Mario de Andrade,; Nº 908 - Solicita operação "tapa buraco" no final da Rua 
Paes Leme; Nº 909 - Solicita limpeza e manutenção geral nos cemitérios municipais 
(Cambará e da Paz), em razão do feriado de finados e consequentemente o aumento 
de visitantes.; Nº 910 - Solicita instalação de lixeiras no espaço Educa Trânsito.; Nº 
911 - Solicita instalação de lixeiras na Avenida Bandeirantes; Nº 912 - Solicita 
instalação de lixeiras no centro de lazer Bandeirantes;; Nº 913 - Solicita substituição 
das lixeiras danificasas e instalação de novas lixeiras nas seguintes praças: Largo dos 
Mendes, Matriz, República, Expedicionários, Heitor Boccato, Luiz Antonio Nastri, 
Vereador Talfi Elias Fandi e João Pocciotti.; Nº 914 - Solicita criação de itinerários do 
Transporte público de maneira que possa atender os bairros Rosário de Ouro e o bairro 
do Ibaté até a divisa com o município de Araçariguama; Nº 915/2019 - Solicita 
instalação de uma lixeira no ponto de ônibus existente na Rodovia Renê Benedito Silva, 
lado esquerdo no sentido São Roque/Itapevi, antes do posto de gasolina de São João 
Novo.; Nº 916/2019 - Solicita instalação de uma lombo-faixa na rua das Rosas, mais 
precisamente defronte o portão da quadra da EMEF Paulo Ricardo e a nova creche do 
bairro. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 917 - Solicita serviço os serviços de 
motonivelamento e cascalhamento da Rua Água de Lindóia , no Loteamento Sun Valey 
Bairro do Caeté. (Foto); Nº 918 - Solicita providências junto ao Departamento de 
Obras para que seja feito a limpeza da boca de lobo, na Alameda dos Sábias, 
Loteamento Horizonte Verde, Bairro do Caeté. (Foto); Nº 919 - Solicita providências 
junto ao departamento de obras para que seja feito operação de tapa buraco na Rua 
Nossa Senhora do Carmo, Vila do Carmo, conforme foto anexa; Nº 920 - Solicita 
providências junto ao Departamento de Obras para que seja feito manutenção em rua 
do Loteamento Las Brisas, que apresenta grande buraco, que atinge  toda a rua , 
ocasionando sérios transtornos aos moradores da região , foto anexo ; Nº 921 - 
Solicita providências junto ao Departamento de Obras para que seja feito a colocação 
de bica corrida em todos os pontos críticos das ruas do Loteamento Horizonte Verde , l 
- ll - lll e lV , Bairro do Caeté (foto anexo); Nº 922 - Solicita providências junto ao 
Departamento de Trânsito referente a colocação de duas lombadas na Estrada do 
Aguassai , próxima ao cruzamento da Rua Sophia de Moraes, Bairro do Carmo; Nº 923 
- Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento das ruas do Loteamento 
Mombaça; Nº 924 - Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento das ruas 
do Loteamento das Acácias, Bairro do Saboó; Nº 925 - Solicita providências junto ao 
departamento responsável pela iluminação pública , referente a colocação de cinco 
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poste com luminárias na Estrada do Carmo , próximo a divisa com Vargem Grande 
Paulista ; Nº 926/2019 - Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento 
das Estradas Lagoa, Juca Rocha e Pilão D'água . 

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 934 - Solicita providências com o 
esgoto que está entupido, na Rua Vereador Rodolpho Artur Salvatti, altura do nº 99.; 
Nº 935 - Solicita colocação de 3 braços de luz na Travessa da Rua Bernardino Pereira 
Leite.; Nº 936 - Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento da Estrada 
dos Barros.; Nº 937 - Solicita limpeza de bueiros na Rua Elisabete Fernandes, Vila 
Guilhermina.; Nº 938 - Solicita os serviço de motonivelamento e cascalhamento na rua 
Benedito Coelho.; Nº 939 - Solicita prolongamento da coleta de lixo da Estrada do 
Sorocamirim (Estrada do Patané).; Nº 940 - Solicita colocação de cesta de basquete na 
quadra do Guaçu.; Nº 941 - Solicita limpeza e alongamento da Rua **, no final da Rua 
Anésio de Moraes.; Nº 942 - Solicita limpeza e colocação de tampa de bueiro na 
Travessa da Rua Bernardino Pereira Leite.; Nº 943/2019 - Solicita o serviço de 
limpeza da Ruas Adão Regis Martinelli, Vila Dado, devido ao mato nas laterais. 

5. Vereador Alacir Raysel: Nº 944 - Solicita pavimentação asfáltica na Rua Júlio de 
Luca, Taboão.; Nº 945 - Reitera a Indicação nº 819/2019, solicitando ligação de 
esgoto da Rua Dom José Gaspar com a Rua Paulo VI, Jardim Vilaça.; Nº 946/2019 - 
Reitera a Indicação nº 747/2019, solicitando o asfaltamento da Rua Olavo Capuzzo, 
bairro do Taboão; 

6. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 947 - Reforma da passarela de madeira sob 
córrego na Avenida Bernardino de Luca próxima da lateral da Escola do SESI.; Nº 948 
- Colocação de faxa de pedestres na Avenida Bernardino de Lucca, da direção da 
passarela de madeira, próxima a lateral da escola do SESI; Nº 949 - Limpeza e 
nivelamento do Campo de Terra localizado na Rua Guarani no Alpes do Guaçu.; Nº 
950 - Providenciar limpeza e cercar o perímetro da quadra esportiva recém construída 
no Jardim Brasília. Tem pessoas usando aquela área para deposito de lixo.; Nº 951 - 
Providenciar limpeza e recuperação da Viela de acesso a Rua Paulino Hermílio de 
Campos.; Nº 952 - Providencias com relação a terreno baldio na Rua São Joaquim 
próximo do numero 53. Moradores reclamam da falta de limpeza do terreno que causa 
aparecimento de escorpiões, aranhas e cobras.; Nº 953 - Indica a liberação de espaço 
na Brasital,  para implantação do Movimento Bandeirante do Estado de São Paulo.; Nº 
954 - Colocação de placas de proibido transitar caminhão nas esquinas da Avenida 
Jaboticabal com a Álvares Florence e Jaboticabal com Rua Altinópolis.; Nº 955 - 
Colocação de lombadas na Rua Equador próxima a Creche da Vila São Rafael próximo a 
rodovia Raposo  Tavares.; Nº 956/2019 - Limpeza dos Bueiros da Vila Nova São 
Roque, Marieta e Quinta dos Teixeira. 

7. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 957 - Solicita a implantação de lombadas na 
Rodovia Quintino de Lima, altura do Km 3,5, próximo à entrada do bairro Vinhedos 
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(sentido Bairro-Centro e Centro-Bairro); Nº 958/2019 - Solicita implantação de 
lombada na Rodovia Quintino de Lima, na entrada do bairro Rancharia. 

Moções: 
1. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 164/2019 - De Congratulações ao Berçário e 

Escola de Educação Infantil - Bem Me Quer, pelo pioneirismo no cumprimento a Lei 
Federal conhecida como Lei Lucas em prol da segurança e integridade física das 
crianças. A Moção foi aprovada por unanimidade em única discussão e votação 
simbólica. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 165/2019 - De Congratulações ao Prefeito e ao 
Presidente da Câmara do Município de Vargem Grande pela iniciativa do Projeto de 
Transporte Gratuito à população de Vargem Grande Paulista. O autor da Moção 
apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da mesma por 02 (duas) 
sessões. A Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 166/2019 - De Congratulações em face 
do evento "Brasital Arte Show", realizado na CEC Brasital entre os dias 20 e 29 de 
setembro. A Moção foi aprovada por unanimidade em única discussão e votação 
simbólica. 

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: Expõe imagens a respeito de uma pesquisa que fez 

durante três dias no trecho na altura do km 58 da Rodovia Raposo Tavares com o 
escopo de coagir a ViaOeste a fazer algo para minimizar o número de acidentes no 
local. Lamenta o acontecido com o Vereador Rafael Tanzi, expondo toda sua 
solidariedade e felicidade em saber que não houve nada grave com o mesmo e sua 
família. Explica que o ocorrido com o Vereador Rafael acontece diariamente com muitas 
pessoas, isso é resultado de um sistema penal falho pertencente ao Brasil, onde o crime 
compensa. Infelizmente não há o policiamento nos quatro cantos da cidade 24h por 
dia. Comenta que o STF está julgando a respeito de liberdade após o julgamento em 
segunda instância. O Brasil é o terceiro país com maior população carcerária do mundo, 
o que é sinal que a polícia está exercendo seu trabalho dentro daquilo que é possível. 
Aponta que esses que após julgados serão liberados são os que mais contribuem com a 
criminalidade no país, são aqueles que desviam dinheiro público; é a corrupção ativa e 
passiva. Expõe toda sua insatisfação perante os casos em que o STF vem julgando, 
ilustrando com a descriminalização das drogas e a liberdade após o júri popular. 
Aparte Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Agradece a todos pelo apoio que vem 
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recebendo e explica que o ocorrido é um reflexo da impunidade no país que tem uma 
justiça falha. Nesse sentido, apesar de chateado com o ocorrido, agradece à Polícia 
Militar, à Polícia Civil, Guarda Municipal e a todos pela rápida atuação em prol do seu 
caso. Também agradece à toda equipe da Santa Casa pelo bom atendimento. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Questiona a atuação do STF perante todas as 
situações levantadas anteriormente, de forma que aponta que mudanças devem 
acontecer. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Solidariza-se com o Vereador Rafael 
Tanzi, expondo todo sua admiração pelo mesmo. Nesse sentido, lembra sobre o 
ocorrido com ele num passado não muito distante, quando chegou a levar um tiro 
numa situação parecida com a do Vereador Rafael. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Lamenta sobre a fragilidade das leis que 
contribuem com essas situações, no Brasil vale a pena cometer crime. Aponta que os 
grandes criminosos deste país são os envolvidos em corrupção, esses que estão 
matando o Brasil. Parabeniza à administração pública pela inauguração do CRAS 
central.  

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Inicia sua oratória se solidarizando com o 
Vereador Rafael. Comenta a respeito da redução do plantão dos médicos na Santa Casa 
e o problema que isso acarreta quanto às consultas, por isso propõe aos Vereadores 
que se unam em prol da mesma.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que presenciou o que está 
ocorrendo na Santa Casa. A mesma apresenta melhoras, porém no período noturno não 
está prestando o devido serviço à população. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Aponta que o paciente que é transferido 
para outro hospital deve ter o acompanhamento médico em caso de emergência. 
Quando isso ocorre, o número de médico fica desfalcado na Santa Casa. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Evidencia que é necessário maiores 
investimentos na Santa Casa. Comenta que os Vereadores buscam pelo bom 
atendimento à população, esse é o objetivo a ser alcançado. Lembra que já foi muito 
bem atendido na Santa Casa, mas atualmente apresenta demora nos atendimentos. 
Cobra o Vereador Israel a respeito da Estrada do Candor, visto que apresenta péssimas 
condições. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que foi até a Estrada do 
Candor e as obras estão sendo feitas. Expõe que a estrada apresenta boas condições e 
está trafegável. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Propõe que o Vereador Israel coloque os pés 
descalços no esgoto que está parado na Estrada do Candor.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Solidariza com o Vereador Rafael Tanzi pelo ocorrido, 
parabenizando à PM pelos seus serviços. Chama a atenção do Departamento de Obras 
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do município referente à operação tapa-buracos com relação às obras da Sabesp, a 
qual a Prefeitura assumiu o compromisso de consertar os buracos deixados pela Sabesp 
para a construção das redes de água e esgoto. Na ocasião, este Vereador votou contra 
o projeto, visto que a Prefeitura já tem grande demanda de operação tapa-buraco. 
Aponta que já protocolou contra a falta de plantão na fiscalização, visto que chácaras 
são alugadas no município de São Roque com a finalidade de realizar eventos e causa 
grandes transtornos aos moradores nos finais de semana.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Conforme citado pelo Vereador Etelvino 
Nogueira, comenta que já passou por essa situação de incômodo por som alto em 
eventos de chácaras. 
Vereador Etelvino Nogueira: Ilustra o caso de som alto recente que aconteceu no 
bairro do Pavão. Sugere que contrate novos fiscais, pois o caso está se tornando muito 
complicado, visto que muitas reclamações são feitas nos grupos da vizinhança solidária 
e também nas reunições do CONSEG.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Propõe agilizar a votação em prol de 
sanar o problema levantado pelo Vereador Etelvino. 
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que trará essa lei para a votação e discussão. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador Etelvino por 
levantar esse assunto que abrange todo o município de São Roque, comentando das 
festas que ocorrem especificamente no bairro de São João Novo. 
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que têm pessoas de bem que ameaçam 
deixar a cidade em virtude dessas festas realizadas em chácaras e algo deve ser feito 
para evitar esse êxodo. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Aponta que esse fato é uma enorme 
falta de respeito com os moradores, visto que o som alto atrapalha a noite dos 
moradores da localidade. Lembrando do caso de Celso, que alugou sua chácara e a 
destruíram. 
Vereador Etelvino Nogueira: Aponta que a fiscalização precisa agir, pois esta tem fé 
pública e poder de polícia. Expõe que esse tipo de coisa não deve ser tolerada. 

4. Vereador Flávio Andrade de Brito: Agradece em nome dos moradores da Vila 
Antártica, aos funcionários do setor de Obras e ao Prefeito pelo belíssimo trabalho 
realizado. Expõe sua satisfação pelo cumprimento do acordo e pela conclusão da obra. 
Comenta que pedirá que sejam feitas as obras nos bairros vizinhos também. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Lembra que acompanhou todos 
os pedidos do Vereador Flávio e as obras também. Aponta que os comentários 
ofensivos na internet são pessoais e independe se o Vereador faz o bem ou não. 
Lembra que ao ver xingamentos na internet que ofendiam o Vereador Flávio, ficou 
indignado por ser um ato sorrateiro.  
Vereador Flávio Andrade de Brito: Comenta que deletou suas redes sociais, pois 
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não tem interesse sobre as críticas postadas na internet, absorvendo apenas o que 
falam de bom sobre sua pessoa.  Aponta que não poderão falar que nem sua própria 
rua ele fez, pois foi concluída a obra com grande êxito.  
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que acompanha o trabalho 
que vem sendo feito pelo Vereador Flávio, elogiando e incentivando que continue com 
esse empenho. Lembra do fato que asfaltou uma estrada de São João Novo que no 
caso, antes do asfaltamento era muito criticado e depois de asfaltar, não recebeu nem 
um elogio. 
Vereador Flávio Andrade de Brito: Expõe que não fará promessas para reeleição, 
mas se for reeleito lutará em prol da população, evidenciando os bairros que devem 
crescer. Além disso, aponta que fez o pedido e quem executou foi o Prefeito. Agradece 
à Administração e também ao Claudinei pela excelência no serviço feito. Comenta que 
se todos os Vereadores eleitos fizerem um pouco, a obra toma o rumo que deve ser 
tomado e é realizada na sua integralidade. 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Conta que trabalhos foram realizados por 
alguns vereadores na Estrada do Candor. Diz que quando se elegeu como Vereador, um 
dos seus compromissos era com o Bairro Alpes do Guaçu, relata que teve a satisfação 
de ter conseguido inúmeras melhorias para aquela localidade. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que o problema da atual 
administração é a falta de manutenção de vias que já estão prontas. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que irá filmar os estados das vias 
supracitadas para a verificação do bom estado das mesmas. Conta que conseguiu 
benefícios emendas com a participação de inúmeros deputados, especialmente na 
Estrada do Candor. Comenta que no passado aquele local sofreu dificuldades, todavia, 
os problemas estão sendo melhorados.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que não falou que a referida 
estrada está intransitável e sim que está ruim. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que o Vereador Estrada sabe como 
estava aquela região na época do antigo prefeito. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Relata que alguns políticos se 
queixam, mas não fazem nada sobre as suas reclamações.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Explica que apesar de todos os imbróglios, a 
administração está realizando melhorias.  

6. Vereador José Luiz da Silva César: Diz que existe a impressão que alguns 
vereadores são diferenciados pelo Poder Executivo, entretanto, diz char que a 
população está vendo seu esforço em conseguir melhorias. Comenta sobre o seu feito 
na Estrada da Dona Nega, onde conseguiu trazer a instalação de água potável para 
aqueles cidadãos. Comenta que teve dificuldades para a colocação de uma lombada na 
Rodovia Quintino de Lima. Fala que é inadmissível lhe chamarem de mentiroso, pois 
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comenta que conseguiu inúmeros benefícios para todas as áreas do município. Solicita 
apoio dos vereadores para que aos projetos sejam concretizados. 
Aparte Alfredo Fernandes Estrada: Relata quer votaria contrário caso projetos 
fossem irregulares, pois diz que não irá prejudicar a cidade. 
Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que fica feliz pelas benfeitorias 
realizadas pelos outros vereadores 
Aparte Alfredo Fernandes Estrada: Fala sobre a importância da cidade adotar o 
passe livre.  
Vereador José Luiz da Silva César: Solidariza-se com a triste situação vivida pelo 
Vereador Rafael Tanzi. 

Ordem do Dia: 
1. Requerimentos Nºs: 204 a 207/2019 – Foram aprovados por unanimidade. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Exibe no reprodutor de imagens 

benfeitorias da atual administração. Diz que é preciso que exista um discurso justo, 
com realidades, que também seja notado as grandes conquistas da gestão. Comenta 
que a Estrada do Candor está passando por melhorias constantes, demonstra imagens 
o qual comprova seus argumentos. Solicita a população para que reconheça os 
melhoramentos. Diz não compactuar com discursos mentirosos, mesmo que isto custe 
sua reeleição. Relata que existem políticos que contam inverdades para difamar a 
imagens de outros, diz que é preciso que existam outros tipos de trabalhos e esforços.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Fala sobre os problemas da Sabesp. 
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Relata que apenas busca o correto, cita 
uma frase que diz “Não confunda minha personalidade com as minhas atitudes. Minha 
personalidade é quem eu sou. E minhas atitudes depende de quem você é”. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Agradece o chefe de gabinete do prefeito, Sr. 
Marcelo Marques, o qual o ajudou com inúmeros transtornos devido a um óbito. Relata 
que as pessoas criticam sem ter conhecimento sobre os casos, como o que 
acontecesse. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Relata que todos os problemas que 
ele passa ao Marcelo Marques são solucionados. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que o chefe de gabinete é um 
excelente profissional. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que teve uma reunião com os 
comerciantes de São João Novo, a qual discutia o plano diretor, comenta que tentará 
levar o comércio para o referido distrito.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Relata que é preciso incentivar o comércio 
nessas regiões e bairros mais afastados.  
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Ressalta a importância sobre 
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o referido plano, e diz que é preciso tomar cuidado com possíveis empresas 
interessadas no projeto. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que sua preocupação é quanto aos 
moradores, pois há um grande déficit nos distritos do município.     

3. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Relata o ocorrido na última sexta-feira dia 25 de 
outubro de 2019. Ressalta a fala do Vereador Cabo Jean, diz que o que aconteceu com 
ele é um reflexo da segurança no nosso país. Diz que no exterior as pessoas têm receio 
em praticar crimes, pois os criminosos são devidamente penalizados. Comenta que no 
Brasil, os bandidos não têm medo da penalidade. Explica que enquanto a nossa justiça 
não cumprir as leis, haverá criminalidade. 
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Concorda com as palavras do Vereador 
Rafael Tanzi, diz que a prisão para criminosos é falha e demorada. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Relata que a vida do cidadão que foi 
vitima, fica à mercê dos bandidos 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala achar inadmissível quem defende 
criminosos.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Conta que já foi 
vítima de sequestro e diz achar que o Brasil vive uma guerra civil.  
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Diz que embora existam pessoas de má índole, 
há muitas pessoas boas que estavam ao seu lado. 

Encerram-se os trabalhos às 17h18min. 
 
 


