
 

Ata da 3ª Sessão Ordinária de 17 de fevereiro de 2020. 
4º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

          Presidência: Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio Mariano e  
Rafael Tanzi de Araújo 

  Secretaria: Etelvino Nogueira 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 14h05min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador  Marcos Roberto Martins Arruda. 

1. A Ata da 2ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 17 de fevereiro de 2020, foi lida e 
aprovada por unanimidade. 

2. O Primeiro Secretário faz a leitura do Ofício Vereador nº219/2020, referente a justificativa 
da ausência do Vereador Rafael Marreiro de Godoy na 1ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
03/02/2020. A Justificativa de ausência foi aprovada por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 11/2020-E, 04/02/2020 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a 

concessão de direito de uso de bem público e dá outras providências”. 
2. Projeto de Lei Nº 12/2020-E, 05/02/2020 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 431.752,58”. 
Projetos do Legislativo: 

1. Projeto de Lei Nº 86/2019-L, 30/10/2019 de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, Newton Dias Bastos, que “Declara de utilidade pública a AMAIS - 
Associação de Pais e Amigos dos Portadores do Espectro Autista”. 

2. Projeto de Lei Nº 13/2020-L, 31/01/2020 de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, 
que “Dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado de bueiro inteligente nos 
logradouros da Estância Turística de São Roque e dá outras providências”. 

3. Projeto de Lei Nº 15/2020-L, 03/02/2020 de autoria do Vereador Rogério Jean da Silva, 
que “Dá a denominação de "Rua Jequitibá" a via pública localizada no bairro Campininha”. 

4. Projeto de Lei Nº 16/2020-L, 05/02/2020 de autoria do Vereador Flávio Andrade de 
Brito, que “Dá a denominação de Rua Euclides Costa à via pública localizada no Loteamento 
Vila Antártica, Distrito de São João Novo”. 

5. Projeto de Lei Nº 17/2020-L, 05/02/2020 de autoria do Vereador Flávio Andrade de 
Brito, que “Dá a denominação de "Professor Euclides Costa Filho" à EMEI de São João 
Velho”. 
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6. Projeto de Lei Nº 18/2020-L, 11/02/2020 de autoria do Vereador Marcos Roberto 
Martins Arruda, que “Dá a denominação de Estrada Júlia Gomes Pensa à via pública 
localizada no bairro Planalto Verde e altera a redação do Art. 1º da Lei Municipal nº 3.588, 
de 4 de Março de 2011”. 

7. Projeto de Lei Nº 19/2020-L, 12/02/2020 de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy, que “Altera a Ementa e o Art. 1º, da Lei nº 3.909, de 22 de Novembro de 2012, e 
dá denominação a vias públicas localizadas no bairro São Julião, Distrito de São João 
Novo”. 

8. Projeto de Resolução Nº 2/2020-L, 12/02/2020 de autoria da Mesa Diretora 2020, que 
“Antecipa a Sessão Ordinária do dia 24/02/2019, às 14 horas, para o dia 19/02/2019 no 
mesmo horário”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 23 - Solicita informações sobre a 

possibilidade do Poder Executivo autorizar a manutenção da Rua Erlindo José da Silva 
(Estrada do Condor), Guaçu; Nº 24/2020 - Solicita informações referente a recuperação 
da Estrada da Capela, Campininha. 

2. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 25/2020 - Solicita informações sobre a atual 
situação de imóvel público localizado na esquina das Avenidas Brasil e Antonino Dias 
Bastos, bem como sobre a possibilidade de implantação de Academia ao Ar Livre no local. 

Indicações: 
1. Vereador Alacir Raysel, Newton Dias Bastos: Nº 136 - Solicita mudança do local de 

ponto de ônibus na Rua das Papoulas, na Vila Mike. (foto anexa). 
2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 109 - Solicita a realização dos serviços de 

limpeza, capinação e roçada por toda a extensão na Estrada do Candor, Guaçu; Nº 117 - 
Solicita a realização dos serviços de limpeza, roçada e capinação nas ruas do bairro do 
Carmo. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 118 - Solicita a construção da ponte localizada Rua 
Capitulina, Bairro do Pavão, na divisa com o Município de Ibiúna ,; Nº 119 - Solicita os 
serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas do Loteamento do Mombaça I, II 
e III, Bairro do Mombaça.; Nº 120 - Solicita que seja realizado o desassoreamento do  
ribeirão que passa no  fundo da Vila do Carmo; Nº 121 - Solicita que o setor competente 
adote providências em relação a três residências localizadas no Loteamento Vila Lino, 
bairro do Caetê que foram construídas em áreas de risco (alagadiças); Nº 122 - Solicita 
que a Empresa de lixo realize as limpezas necessárias em todo Município em que se 
encontram acúmulos de lixo em locais impróprios; Nº 129 - Solicita levantamento de 
trecho da Estrada Joaquim Silveira dos Santos, que dá acesso a escola do Juca Rocha; Nº 
130 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e Cascalhamento nas Estradas 
do bairro do Carmo, Aguassai, Rio a baixo, Juca Rocha, Lagoa e Pilão d'água. 

4. Vereador Flávio Andrade de Brito: Nº 137 - Solicita ao Poder Executivo que interceda 
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junto a SABESP ligação de rede de água na Rua Inês Cesar Freire, Distrito de São João 
Novo; Nº 138 - Solicita que seja realizada a coleta de lixo  na Rua Inês Cesar Freire, 
Distrito de São João Novo. 

5. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 108 - Solicita a realização de 
motonivelamento e cascalhamento na Rua Alfredo da Costa, (antiga Estrada Municipal 
Taxaquara), Estrada da Serrinha, Planalto Verde; Nº 123 - Solicita sinalização de trânsito 
na Rua Regis Adão Martinelli, Vila Dado, conhecia como Pito Aceso; Nº 124 - Solicita 
iluminação pública na Rua (Umburamas), bairro Planalto Verde.; Nº 125 - Solicita área de 
Lazer na Vila Dado, conhecida como Pito Aceso; Nº 126 - Solicita os serviços de roçada, 
limpeza, capinação e retirada do lixo na Rua Julio Xavier Ferreira Jardim Maria Trindade; 
Nº 127 - Solicita área de lazer na Rua Júlio Xavier Ferreira, Jardim Maria Trindade; Nº 128 
- Solicita iluminação com refletores na Travessa Maria Magdalena Alves Espinha, Distrito de 
São João Novo. 

6. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 110 - Solicita a  realização 
dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Lázaro de Oliveira Santos, 
dando sequencia até o final da mesma na Estrada; Nº 111 - Solicita a  realização dos 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada dos Godinhos; Nº 112 - Solicita 
a  realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada dos Venâncios; 
Nº 113 - Solicita a  realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na 
Estrada do Capim Fino; Nº 114 - Solicita a  realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Estrada do Paraíso; Nº 115 - Solicita a realização dos serviços de 
limpeza, capinação e roçada por toda a extensão da Avenida Bernardino de Lucca; Nº 116 
- Solicita a  realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na em todas as 
vias do bairro Ponte Petra, Distrito de São João Novo. 

7. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 102 - Solicita a realização de 
motonivelamento e cascalhamento por toda a extensão das Alameda Cambarás, Alamedas 
das Quaresmeiras (depois da torre), Alameda das Magnólias (começo), Alameda das 
Timbaúba, Alamedas Jacarandás e Alameda Sucupiras, Planalto Verde; Nº 103 - Solicita a 
realização dos serviços de limpeza, capinação e riçada nos acostamentos da Estrada Mario 
de Andrade., assim como a poda das árvores na mesma, Planalto Verde.; Nº 104 - Solicita 
a colocação de braço de luz na Alameda Piúvas (06), Alameda Sucupiras,altura do nº542 
(01), Alameda das Sibipirunas (06), Alameda Jacarandás em frente ao nº02 (010), 
Alameda Ingás (03), Alameda das Magnólias nos postes 345156, 437830 e em frente dos 
mesmos (02), Alameda Simandus (03), Alameda Jacarandás no final próximo ao poste 
377726 (01), Alameda das Quaresmeiras com a Ibiraunas, nos dois postes sem braço (02), 
Planalto Verde; Nº 105 - Solicita a construção de uma rotatória com canteiro entre a 
Alameda das Magnólias e Alameda Baunias, assim como a implantação de um canteiro na 
rotatória entre a Estrada Mario de Andrade e  Alameda das Magnólias, Planalto Verde; Nº 
106 - Solicita a construção de um abrigo no ponto de ônibus na Estrada Mario de Andrade, 
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Planalto Verde. 
8. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 107 - Solicita que a Prefeitura intensifique a 

fiscalização do uso das vagas destinadas a deficientes físicos e idosos.; 
9. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 131 - Solicita a colocação de uma lombada na rua 

Faustino Henrique da Costa, imediações do número 367, no bairro Jardim Brasil.; Nº 132 - 
Solicita o serviço de tapa buracos nas ruas do bairro Jardim São José, Santo Antonio e Vila 
Guilhermina.; Nº 133 - Solicita o serviço de tapa buracos na rua Sara Mazeo Alves, no 
bairro Jardim das Flores.; Nº 134 - Solicita a realização da limpeza da Viela João 
Fernandes Sanches, Jardim Flórida.; Nº 135 - Solicita a retirada de um tronco de árvore já 
morta na rua Benedito de Camargo, próximo ao número 90, no bairro Jardim Boa Vista. 

Moções: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 7 - De Congratulações a Senhora Karina 

Mendes em face a sua excelente atuação como árbitra da Federação de Futebol (FPF). A 
Moção foi aprovada por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 18 - De Pesar pelo falecimento do Senhor Paulo 
Moreira. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 17 - De Pesar pelo falecimento da Senhora 
Nice Aparecida Moia. 

4. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 15 - De Pesar pelo falecimento da Senhora Rita de 
Cássia Pires Tobias. 

5. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 11 - De Congratulações aos Cabos Emerson da 
Silva e Alexandre Mateus Michellon da Polícia Militar de São Roque salvaram a vida de 
Rafaela, no dia 28/01/2020. 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 Etelvino Nogueira: Presta homenagem aos policiais e a Karina que receberam 

Moção de Congratulação nesta Sessão. Relata que o Plano Diretor é uma pauta seriamente 
importante e que precisa ser discutida. Relata que o Plano Diretor Ambiental está prestes a 
ser discutido e votado, aconselha aos nobres Vereadores para que se tenha cautela ao 
votar o referido projeto. Comenta que é preciso estar atento para que o Plano Diretor 
Ambiental não interfira no desenvolvimento da cidade. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Relata o motivo pelo 
qual o Plano Diretor Ambiental está há tempos nesta Casa de Leis e esclarece essa questão. 
Vereador Etelvino Nogueira: Fala que no seu entender, o motivo pela demora era pra 
ter conhecimento detalhado do plano, para que ulteriormente não exista nenhum conflito 
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em relação a este projeto. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos:  Concorda com o Vereador Etelvino no que 
tange o motivo pela demora da votação do projeto. 
Vereador Etelvino Nogueira: Sugere a realização de uma reunião antes de sua votação, 
para que exista uma segurança ao se votar, pois a ideia é conhecer o Plano Diretor íntegro.   
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Explana que ao seu 
ver, em ambos os planos existem vícios técnicos e diz que isso pode gerar um impasse. 
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que tem se preocupado a extensão da zona rural que 
se está colocado no Plano, mas tranquiliza os munícipes afirmando que haverá outras 
propostas referentes a esse problema. Relata que sua maior preocupação é existir uma 
área rural que impossibilite o desenvolvimento, solicita a todos os vereadores para que 
façam um estudo abrangente sobre esse assunto para realizar melhorias e para que 
também se possa votar em um Plano Diretor adequado e sustentável.  

2. Vereador Flávio Andrade de Brito: Inicia seu discurso agradecendo por todos aqueles 
que o criticaram, pois os mesmos, inconscientemente acabaram divulgado o seu trabalho, 
relata que diversos cidadãos de bem vieram lhe procurar depois de sua difamação. 
Agradece a todos aqueles que acreditam em seu trabalho e que pedem melhorias a este 
Vereador, diz que essa é uma conduta válida e necessária, pois afirma que trabalha para o 
povo. Solicita em tribuna providências em relação a Rua Inês César Freire, para que a 
SABESP coloque rede de água na referida localidade, bem como solicitou ao Prefeito a 
coleta de lixo. Requer ainda no Bairro Santa Terezinha a colocação de braços de luz. Diz 
que fiscalizará problemas decorrentes do transporte escolar. Solicita ainda a operação tapa-
buraco em diversas localidades. Relata que todos os pedidos que recebe, está tomando as 
devidas providencias, seja por reuniões junto ao prefeito, seja por requerimentos, 
indicações ou ofícios, todavia ressalta sua preocupação em solucionar esses imbróglios.  

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que as obras realizadas em ano de 
eleição são criticadas, todavia relata a importância do desenvolvimento da cidade. Conta 
que temos um Prefeito que sanou a dívida do munícipio mesmo com problemas, mas que 
mesmo com esses imbróglios, age com pulso firme e seriedade. Relata que passou-se 
quatro anos com extrema dificuldade no que tange os recursos públicos, diz que no 
passado houve diversas dificuldades e que agora temos uma cidade em andamento. Diz 
esperar que em breve consigamos fazer sem dificuldade, roçada no município. Encerra seu 
discurso dizendo que ano eleitoral não é impedimento para realizar melhorias no município.  

4. Vereador José Luiz da Silva César: Critica a forma em que está se fazendo o Plano 
Diretor. Ressalta que devido as paralizações das obras devido as eleições, o referido plano 
somente servirá para a próxima administração. Relata que as preocupações agora devem 
ser outras, cita o caso da Avenida Antônio Dias Bastos e a sua quadra de esportes que 
encontra-se abandonada. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que existe uma placa indicando o 
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valor da daquela obra, conta que acha excessivo para os problemas que ali existem. 
Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que uma das questões que devem ser 
abordadas é a oportunidade de empregos, pois acha inadmissível a locomoção dos jovens, 
saindo da cidade com a intenção de buscar trabalhos. Relata que já existem soluções para 
alguns problemas, como um projeto que exista os primeiros socorros nas escolas. Comenta 
que é necessário que exista um projeto para que a prefeitura recolha entulhos de maneira 
gratuita. Relata que seu projeto de casamento comunitário precisa executar-se de fato e 
relata que cobrará da administração sobre isso. Comenta sobre os problemas no bairro do 
Vinhedos, critica o Departamento que realizou esta obra, ressalta que é necessário a visita 
do chefe do poder executivo municipal nesta localidade. 

5. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Relata que nesta última houve mais uma 
inverdade disseminada nas mídias sociais, cuja o conteúdo era o suposto gasto da 
prefeitura de R$700.000,00 em placas turísticas, comenta que este era um projeto da 
gestão passada, e quando o atual governo assumiu, refez os projetos para não perder a 
verba. Ressalta que foi feito desta administração um novo projeto e em um único ato 
economizou-se R$906.000,00 dos cofres públicos. Diz que aceita rebate, mas sem falácias e 
com documentos comprobatórios. Relata que todos os Postos do município estão 
devidamente reformados, comenta que antigamente vacinas eram perdidas em decorrência 
de quedas de energias, pois hoje existe trabalho de prevenção. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que inúmeras vezes foram 
discutidos assuntos importantes para o munícipio, como a questão do lixo, fala que com a 
nova licitação economizou-se mais de R$500.000,00, relata que são pequenas coisas que 
acabam sendo grandiosas. Cita também a locação de veículos e cumprimenta a ideia sobre 
os postos de saúde, diz que se sente à vontade em apoiar a administração. 
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala sobre a diferença de política 
e politicagem, retrata que estes feitos diferem esses dois. 

6. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Fala sobre as melhorias relacionadas a 
saúde pública. Reconhece que ainda existem problemas, mas que os responsáveis por tais 
deverão ser punidos. Termina seu discurso falando sobre honestidade e sobre verdade. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 45/2019-L, 16/04/2019, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 

Godoy, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a locar e manter imóvel residencial no 
Município de Barretos – SP, destinado à implementação do Programa “Casa Acolhedora”, 
que prestará atendimento aos familiares de pacientes e aos pacientes portadores de câncer 
que estejam em tratamento no “Hospital do Câncer de Barretos”, e dá outras providências”. 
O Vereador autor do Projeto apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento do 
mesmo por02 (duas) Sessões. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade, em 
única discussão e votação simbólica. 

2. Projeto de Lei Nº 81/2019-L, 08/10/2019, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa 
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Henriques de Araújo, que “Insere no Calendário Oficial da Estância Turística de São Roque o 
"Dia do Combate a Obesidade". O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, 
votação nominal e maioria simples. 

3. Projeto de Lei Nº 5/2020-L, 13/01/2020, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira,  que 
“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2599, de 18 de Outubro de 2000, que "Dá 
denominação a vias públicas localizadas no Distrito de Canguera e nos Bairros de Goianã, da 
Campininha, do Sorocamirim e do Pavão". O Projeto foi aprovado por unanimidade em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

4. Projeto de Lei Nº 9/2020-E, 31/01/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 110.000,00”. O Projeto foi 
aprovado por unanimidade em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

5. Projeto de Lei Nº 10/2020-E, 31/01/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 
o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$85.000,00”. O Projeto foi 
aprovado por unanimidade em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Exalta o trabalho honesto e digno dos 

empresários que se situam na Estrada do Vinho, o quais que geram renda e emprego para 
o município. Lembra que há 25 anos, sua mãe, com dificuldades iniciou suas vendas na 
feira e agora tem um restaurante formado, onde os funcionários trabalham com amor e 
respeito. Comenta a respeito do trabalho que vem sendo feito, enaltecendo a saúde pública 
do município e a estradas de terra que vêm sendo reparadas. Aponta o trabalho que vem 
sendo realizado pela administração atual; a ponte da Vila Maciel, os bicos de luz que vêm 
sendo instalados nos bairros, dentre outras coisas. Também afirma que não se ouve dizer 
em desvio de dinheiro público por parte desta gestão. Ressalta que o trabalho do Vereador 
é fiscalizar ao Poder Executivo, mas principalmente trazer verba para o município através 
dos deputados, lembrando da contribuição dos Deputados João Caramez, Herculano 
Passos, Márcio Camargo e outros. Mostra-se insatisfeito com Vereador que só fala mal, 
assim como certos munícipes que: ou tinha cargos na gestão anterior, ou quer um cargo na 
próxima gestão. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Aponta que devem ser enaltecidos 
os profissionais da saúde, em especial pela campanha de vacinação realizada. Comenta 
sobre a compra de máquinas, por parte da administração, a qual gerou uma economia de 
mais de 900 mil reais. Portanto questiona a veracidade por parte dos comentários de quem 
só critica. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Aponta que a atual gestão pegou a 
Prefeitura sem verba, com dívidas além da possibilidade de pagar. Mesmo assim, falam que 
tudo está errado. 

2. Vereador Newton Dias Bastos: Ironiza o fato que na hora do intervalo regimental da 
sessão comentou com o Vereador Guto Issa que a sessão estava tranquila. Comenta a 
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respeito do que foi falado sobre discussão da resposta do requerimento, assim aponta que 
já fez essa indicação, mas não foi levado a sério. Destarte, foi sugerido que se fizesse uma 
emenda ao regimento interno sobre o assunto. Entretanto, usando-se da Constituição dos 
EUA, lembra que nem sempre deve ser feito leis sobre leis, o que deve ser utilizado é o 
bom senso. Compara a eficácia da eficiência, sendo a eficácia desenvolver o trabalho em 
menos tempo que a eficiência. Comenta a respeito do uso da tribuna, na qual só faz uso 
quando realmente tem um assunto pertinente à cidade. Portanto, quando o assunto não se 
trata do município, se trata fora da tribuna. Assim pede que cada um não se utilize de 
matérias votadas, mas que use simplesmente o bom senso. Evidencia que todas as vezes 
que votou contra uma matéria de cunho do Poder Executivo, sempre procurou se justificar. 
O que está acontecendo é exatamente o contrário, visto que apontam vários erros no 
projeto, mas a votação é unânime a favor. Portanto, questiona o porquê dessa discussão.  

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Aponta que o Vereador deve falar aquilo que ele 
quiser, na tribuna ou na mesa, desde que responda pelos seus atos. Evidencia que a 
discussão feita sob argumentos, é saudável. Parabeniza ao Departamento de Obras da 
Prefeitura, visto a dificuldade do trabalho desse pessoal, este que vem ajudando 
arduamente nessa época de chuvas. Sugere que sejam criados benefícios para os 
trabalhadores do referido departamento. Comenta que está fazendo um Projeto de Lei, 
lembrando que está pedindo que a Prefeitura se comunique com seu Departamento de 
Educação, para estabelecer que: o pai, no ato de matrícula do filho na escola, apresente a 
carteira de vacinação da criança. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Exalta a importância do projeto comentado pelo 
Vereador Marreiro, tendo em vista o caso de suspeita de Coronavírus em Vargem Grande 
Paulista. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Apresenta uma foto do parquinho de São João 
Novo, o qual foi feito por este Vereador juntamente com a população em 2012. Comenta 
que a sede da administração em São João Novo é muito pequena, mal cabe a 
administração. Além disso, na estação, há uma casa que está servindo de ponto de uso de 
drogas, a polícia está se esforçando para repelir, mas está difícil. Sugere que passe a 
concessão para o comerciante de cachorro-quente e o mesmo fará as melhorias 
necessárias no imóvel. 

4. Vereador Rogério Jean da Silva: Comenta a respeito do Departamento de Trânsito da 
Prefeitura, o qual é um departamento pequeno, com poucos funcionários, mas que tem 
uma demanda enorme de serviço, principalmente referente à realização de eventos no 
município. Os funcionários estão fazendo horários além de sua rotina costumeira, sendo 
que nem sempre recebem a devida compensação. Parabeniza à diretora de saúde do 
município, Daniela, assim como à administração pelo suporte dado, neste último sábado, 
sobre o dia da vacinação. Classifica o município de São Roque como a melhor vigilância em 
saúde desta microrregião. Exalta, portanto, o sucesso sobre a aplicação de mais de 800 
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vacinas nos munícipes. Expõe ser favorável ao Projeto de Resolução do Vereador José Luiz. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Alerta sobre a questão da votação do 
requerimento e a possibilidade do contraditório. Pois, na pior das hipóteses, perde-se a 
possibilidade de discutir a respeito do projeto. Portanto, deve-se alterar no regimento 
interno expondo que não se discute mais o requerimento e sim a resposta. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Explica que o requerimento vai ser votado, 
mas não discutido antes de obter uma resposta.  
Vereador Rogério Jean da Silva: Respeita a posição do Vereador Etelvino, posto que 
situações no passado trouxeram esta dúvida. Contudo, aponta que existem comissões 
dentro desta Casa, estas que servem para avaliar determinadas situações e fazer os 
questionamentos necessários. Portanto, se entender que não se trata de matéria para 
requerimento, que tome as providências cabíveis, não trazendo para o plenário. Nesse 
sentido, se o Vereador se sentir prejudicado, pode usar a tribuna e falar a respeito da 
situação.  

5. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Aponta que ao prestar atenção nos discursos dos 
Vereadores que o antecedeu, assim concluiu que este Vereador fala mentiras nesta tribuna. 
Não é mentira, é cobrança. Corrige. Cita o caso da Estrada da Capela na Campininha, onde 
têm buracos que cabem uma pessoa inteira. Convida ao Vereador Toco para tapar os 
buracos no bairro do Guaçu, juntamente com a comunidade. Explica que cobrança não é 
falar mal, mas sim mostrar as dificuldades da administração no intuito de arrumar o que 
estiver ruim. Solicita ao Prefeito, que em caso de não ter a possibilidade de arrumar as 
estradas, que passe para a população a incumbência de fazer os reparos, mas que assuma 
que não está fazendo seu dever. Pergunta aos outros Vereadores se viram o diretor do 
departamento de obras na rua, pois ele não o viu. 
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Afirma que o viu, e o mesmo acompanhou 
vários serviços; alguns executados, outros não executados. Mas sempre que possível foi 
cordial e prestativo. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Aponta que vê os funcionários de primeiro 
escalão, mas o diretor de obras não se vê. Afirma que o importante é perceber o que o 
diretor de obras está desenvolvendo: nada. Diferentemente do Marcelo Marques, que vem 
dando um bom suporte à administração. Exemplifica o diretor do departamento de 
desenvolvimento econômico, este que não trouxe nem uma empresa para o município. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Aponta que a culpada é a administração. Lembra 
que no plano de governo, o atual prefeito afirmou que colocaria as marias fumaças para 
funcionar, mas não colocou. Portanto, fazer cobrança não é falar mal. Afirma que a atual 
administração triplicou a dívida da Santa Casa. Além disso, em três anos de administração, 
este Vereador não vê gerar empregos. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Aponta que os 
empregos gerados foram dentro da Prefeitura, cargos da administração passada que foram 
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incorporados nesta por motivos políticos. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Ironiza que os empregos foram dados às 
pessoas que faziam parte da administração passada, esta que é constantemente criticada 
pelos Vereadores da base. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Critica o fato de que as locomotivas continuam 
paradas e nenhuma empresa foi atraída para São Roque. Comenta a respeito do contrato 
com a Viação São Roque, que foi cancelado para a contração da empresa Mirage. 

Encerram-se os trabalhos às 18h04min. 
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