Ata da 5ª Sessão Ordinária de 2 de março 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
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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 e Rafael Tanzi de Araújo.
Vereadores Ausentes: Rogério Jean da Silva.
Início dos trabalhos às 14:08.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador Alfredo Fernandes Estrada.
A Ata da 4ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 19 de fevereiro de 2020, foi lida e
aprovada por unanimidade;
Projetos do Executivo:
Projeto de Lei Nº 13/2020-E, 28/02/2020 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 121.930,31 (cento e vinte e
um mil, novecentos e trinta reais e trinta e um centavos)”.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei Nº 21/2020-L, 27/02/2020 de autoria do Vereador Newton Dias Bastos,
que “Declara de Utilidade Pública a AMEAS - Associação Movimento Esporte Adaptado e
Superação”.
Requerimentos:
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 29/2020 - Solicita informações referentes as
dívidas da Santa Casa.
Vereador Etelvino Nogueira: Nº 30/2020 - Solicita cópia na íntegra dos Processos
Administrativos que deram origem aos Decretos Municipais que declararam de utilidade
pública para fins de desapropriação, áreas onde hoje está construída a Avenida Prefeito
Bernardino de Luca.
Indicações:
Vereador Etelvino Nogueira: Nº 194 - Solicita os serviços de motonivelamento e
cascalhamento das ruas do Loteamento Jardim Camargo e Estrada do Aguassaí.; Nº 193 Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento das Ruas do Loteamento das
Acácias, bairro do Saboó; Nº 189 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e
cascalhamento nas Estradas do Rio abaixo, do Paraíso, do Capim Fino e todas as vias
localizadas no bairro do Mirim.; Nº 188 - Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento das ruas do Loteamento Sun Valey, Las brisas e Clube
dos Oficiais da Polícia Militar, todas localizadas no bairro do Carmo.; Nº 187 - Solicita a
realização dos serviços de roçada, limpeza dos bueiros e das canaletas da Estrada do
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Caeté; Nº 186 - Solicita a realização dos serviços de limpeza, capinação e roçada dos
acostamentos, bem como a limpeza das bocas de lobo e canaletas de águas pluviais na
Estrada do Carmo, Caeté, Quilombo do Carmo e Estrada Velha do Carmo, que liga a
Estrada do Carmo a Canguera.; Nº 185 - Solicita a realização de serviços de
motonivelamento e cascalhamento em rua que dá acesso a Vila Lino; Nº 184 - Solicita
providências urgentes em relação a três casas localizadas em área de risco na Vila Lino,
Bairro do Caetê.; Nº 183 - Solicita providências referentes ao restante de madeira que
ainda falta para a manutenção da ponte de pedestres localizada na Vila Lino, bairro do
Caeté; Nº 182/2020 - Solicita aos departamentos competentes providências referentes à
limpeza e desassoreamento do Ribeirão existente na Vila Lino.
Vereador Flávio Andrade de Brito: Nº 179/2020 - Solicita a extensão de rede de água
na Rua João Raimundo Ribeiro, Bairro Santa Terezinha, São João Novo.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 181 - Solicita ao Dep. de
Trânsito que seja feita a revisão de tempo do semáforo localizado no cruzamento da Lojas
Cem, pois não possui tempo para o pedestre atravessar.; Nº 180 - Solicita ao Dep. de
Trânsito que seja feita a revisão de tempo do semáforo localizado no cruzamento das Lojas
Cem, pois não possui tempo para o pedestre atravessar.; Nº 178/2020 - Solicita a
realização de operação "tapa-buraco" na Rua Madressilva, Vila Amaral.
Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 192 - Solicita o reparo no afundamento do asfalto
na rua Paes Leme.; Nº 191 - Solicita o serviço de motonivelamento e cascalhamento ao
longo de toda a estrada 3 Cruzes, localizada no bairro do Pavão.; Nº 190/2020 - Solicita
a colocação de 01 bico de luz na rua Carlos Magalhães, próximo o número 11 da via, no
bairro de Maylasky.
Moções:
Vereador Israel Francisco de Oliveira, Newton Dias Bastos, Marcos Roberto
Martins Arruda: Nº 22/2020 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor José Luiz
Furtado.
Vereador José Alexandre Pierroni Dias, Newton Dias Bastos, Marcos Roberto
Martins Arruda, Julio Antonio Mariano: Nº 23/2020 - De Pesar pelo falecimento do
estimado Senhor Jacson Gomes.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Nº 27/2020 - De Pesar pelo falecimento
da estimada Senhora Janete Romero Burlini.
Vereador Newton Dias Bastos: Nº 26/2020 - De Pesar pelo falecimento do Senhor
Hermann Mollensiepen.
Vereador Newton Dias Bastos, Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 24/2020 - De
Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Drº Milton Forasse.
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 16/2020 - De Congratulações a Diretora ViceDiretora Ana Rosa escola Tibério Justo da Silva pelos excelentes serviços prestados a
Comunidade. A Moção foi aprovada por unanimidade em única discussão e votação
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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 Alfredo Fernandes Estrada: Mostra-se decepcionado com a administração
visto que a mesma é negligente diante de pontos importantes questionados através de
requerimento. Nesse sentido, é questionado sobre cobrar ao prefeito, entretanto é dever do
Vereador questionar ao Poder Executivo, aponta. Comenta sobre o requerimento que fez a
respeito da colocação de esgoto na Rua Erlindo José da Silva, este que sofreu grande
descaso da administração ao dizer na resposta que cabe à Sabesp os serviços relacionados
a saneamento básico.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Lamenta a má qualidade das respostas
dadas pela prefeitura aos requerimentos, assim ressaltando a demora em responder. Sabese que o prazo para responder requerimentos é de 15 dias, entretanto este Vereador está
recebendo respostas de requerimentos de meses atrás. Explica que a partir de aprovado, o
requerimento passa a ser de todos os Vereadores, portanto é devida a atenção por parte
do Poder Executivo. Comenta a respeito do setor de obras que não está preparado para
nada, visto a situação precária que se encontram os bairros.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Ao se atentar à leitura do secretário, notou que
vários requerimentos não foram respondidos, assim pedindo a dilação de prazo. Aponta que
quando uma obra é concluída, o prefeito alega ser de sua autoria, mas foram os
Vereadores que correram atrás da mesma. Aponta que não entende o porquê de o prefeito
fazer isso: tentar transferir a autoria de obra feita para alguém que não teve nada a ver
com isso.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Aponta que todas as obras que são
concluídas beneficiam à população. A função do Vereador é de auxiliar ao prefeito no que
tange a mostrar a situação dos bairros. Lamenta que o prefeito está levando a política para
o lado pessoal, visto que não realiza obras para Vereadores que não tem afinidade.
Exemplifica o caso do pontilhão da Rodovia Quintino de Lima, o qual foi uma luta deste
Vereador com o DER, assim sobrando para o prefeito somente a retirada de um poste e
calçamento ao lado. Também cita a colocação de rede de água na Estrada da Dona Nega,
que foi uma batalha deste e outros Vereadores.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que ao se fazer cobranças, é criticado
por algumas pessoas que fazem parte da administração, mas ressalta que continuará
sempre cobrando. Lembra que outra coisa que deve ser cobrada é referente à paralisação
das UBS, pois está há 3 anos parada. Também ressalta a obra da ponte do Guaçu que está
estagnada. Aponta que foi a administração do Cláudio Góes que paralisou a obra do Guaçu.
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2. Vereador Etelvino Nogueira: Parabeniza à equipe da escola de Maylasky. Comenta a
respeito da educação, infelizmente o judiciário teve que ser acionado na questão do diretor
e vice-diretor, no prazo de 60 dias conforme determinou a Justiça. Em outra situação,
lembra das chuvas que estão sendo muito frequentes em nossa região. Destarte, as
estradas em determinados bairros estão ficando intransitáveis. A discussão se baseia em
dois pontos: se as chuvas estão sendo excessivas ou se faltou manutenção adequada no
momento certo. Aponta que ser Vereador de bairro é diferente de ser Vereador de Centro,
visto que os Vereadores de bairro têm problemas com estradas, redes de água, esgoto,
hospital, segurança e etc. Comenta que o intuito é levar serviços adequados a essas
pessoas de bairros, pois o IPTU chega em todas as casas. Conforme os postinhos fecham
na sexta-feira às 16:00, os munícipes residentes nos bairros do Carmo, têm que levar seus
filhos até o município de Vargem Grande Paulista para serem atendidos no hospital.
Comenta que na última semana houveram duas audiências públicas, uma delas sobre
saúde pública, e nesta este Vereador questionou a ampliação do posto de saúde, pois viu
várias manutenções nesse longo tempo como Vereador, além de muita gente se mudando
para o bairro, entretanto nenhuma ampliação foi feita. Cita o caso do Mombaça, que tem o
shopping Catarina próximo e mesmo assim continua em descaso por parte da
administração, sem transporte público.
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Questiona se n tinha ficado em acordo que
com o empreendimento no shopping Catarina, ficariam responsável por construir uma
escola no bairro do Mombaça.
Vereador Etelvino Nogueira: Responde que a escola não. O que se sabe é que os 300
mil reais que houve de compensação foi investido em outro lugar. Expõe sua insatisfação
diante da falta de preocupação com essas regiões.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Explica que, quanto ao aeroporto, a maior
dificuldade não é dar emprego aos são-roquenses, mas sim condução. Os ônibus não estão
indo até o aeroporto, motivo que levou este Vereador a fazer um ofício sobre o qual
aguarda a resposta.
Vereador Etelvino Nogueira: Sugere que haja a união de forças em prol de um trabalho
de planejamento para aquela região.
3. Vereador Flávio Andrade de Brito: Comenta a respeito da preocupação diante deste
momento de chuvas, São João Novo apresenta vários danos nas ruas, que dificulta muito o
tráfego. Ressalta a dificuldade que está passando as peruas escolares. Comenta que a
prefeitura não está fazendo um trabalho ruim, mas vale lembrar que as obras devem ser
feitas após as chuvas, pois do contrário, as construções seriam destruídas pelas chuvas. De
outro lado, aponta que não estão sendo atendidos seus pedidos ao Poder Executivo, pois
há obras que poderiam ser feitas mas não estão. Explica que se reuniu com o prefeito e o
mesmo se comprometeu em ajudar no que precisar no bairro deste Vereador, entretanto
nesta semana não deu certo novamente. Denuncia o fato de que apesar do prefeito,
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juntamente com Claudinei Rosa e “Migué” estarem a favor das obras, alguém está jogando
contra, assim prejudicando todo o time.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Concorda com a posição do Vereador
Flávio no que tange à situação que se encontram as ruas no referido bairro. Mostra-se
indignado com o fato de que a prefeitura compra novos tratores, mas não vão para São
João Novo, assim como as novas peruas escolares e novas lâmpadas de led. Aponta que
alguém da própria administração está jogando contra, dando maus conselhos para o
prefeito.
Vereador Flávio Andrade de Brito: Expõe que a impressão que passa é que São João
Novo, assim como os bairros da divisa, não fazem parte de São Roque. Expõe que o
cidadão está reclamando com razão diante da situação que se encontram as vias.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Questiona o fato de que a administração
alega estar fazendo “as prioridades”, entretanto, não há prioridade nas ruas de São João
Novo? – Aponta que os materiais que este Vereador viu chegar em São Roque não é usado
em seu bairro, visto que lá passa-se lama misturada com produtos para tentar sanar o
problema.
Aparte Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Comenta que como Vereador de Maylasky
passa pela mesma situação. Explica que os Vereadores são a linha de frente da população,
assim fazem o intermédio dos pedidos da população para o Poder Executivo. Então os
mesmos fazem os ofícios e indicações para a prefeitura. Mostra-se indignado pelo fato que
algumas ruas que não estão em estado crítico são feitas reformas e nas que realmente
precisam, não estão sendo feitas.
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Agradece ao respeito pela sua
liderança e pede que os Vereadores acompanhem seus pedidos sobre bairros distantes.
Expõe que se reunirá com o prefeito e com o chefe do departamento de obras na
esperança de atender às demandas.
Vereador Flávio Andrade de Brito: Explica que entende a situação que o prefeito
assumiu a prefeitura, todavia agora que tem verba, este Vereador vai cobrar. Comemora
ter conseguido fazer manutenções na rua da sua casa, pois poderia estar sendo criticado
por não ter feito. No entanto, algumas pessoas fazem politicagem com essa situação.
Comenta que entende o lado da prefeitura, mas pede que a prefeitura também entenda a
posição dos moradores, visto que se tivesse feito um trabalho preventivo, não estaria nesta
situação as ruas do bairro. Aponta ser necessário que se faça um serviço em conjunto, pois
quem paga por essa situação é a população.
4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que também se enquadra na
preocupação com os bairros mais afastados, ademais neste mês altamente chuvoso.
Mostra-se positivo diante de que São Roque não está tendo sérios problemas com as
chuvas, comparado com as outras cidades da região. Entretanto, preocupa-se com a
situação das estradas, principalmente as de terra.
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Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Aponta que têm lugares que estão molhados
e impossíveis de trabalhar. Porém, há outros que são possíveis de realizar algumas obras,
tapa-buracos por exemplo.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Explica o porquê do departamento tem optado por
essa situação, assim expõe que se está chovendo tem quer ir com chuva mesmo e tocar a
obra em frente.
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Coloca-se à disposição para discutir
a respeito, juntamente com os Vereadores interessados e a chefia de obra, sobre tentar
equalizar da melhor forma para que as coisas aconteçam.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Explica que o problema é a falta de
técnica, visto que os operadores de máquinas são os melhores da região, entretanto
quando o mesmo vai até uma estrada esburacada tem a orientação de terminar rápido e
não de fazer um serviço duradouro.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que falaria exatamente o que o
Vereador Etelvino mencionou, além da fala do Vereador Estrada. É necessário que se faça
estudo prévio para evitar os problemas das chuvas, pois São Roque funcionaria apenas em
junho e julho, questiona.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Embora a colocação dos outros Vereadores seja
pertinente, mostra-se feliz que São Roque não esteja passando o que as cidades vizinhas
estão. Agradece ao Deputado César por estar visitando nosso município e liberando uma
verba de R$500.000,00. E também comenta que já estão em acordo com o mesmo
deputado sobre uma emenda de R$700.000,00, além do apoio da deputada Bruna Furlan
com o valor de R$600.000,00 para estar pavimentando a região do Vereador Estrada.
Também agradece à emenda que o deputado João Caramez fez em prol da ponte do
Guaçu. Aponta que a citada obra está parada por uma situação jurídica e não por vontade
da administração. Diz que aceita críticas, porém algumas pessoas que não tem credibilidade
para falar e acaba dizendo coisas que não sabe, principalmente aquelas que estavam
ligadas ao antigo administrador. Ressalta estar aberto para críticas construtivas daquelas
pessoas que têm base para falar, que fizeram por São Roque.
5. Vereador José Luiz da Silva César: Inicia seu discurso dizendo que fica receoso com o
que pode questionar, pois recebe críticas quando faz indagações sobre a administração
pública. Relata que antigamente, com o funcionário Roberto, não havia distinção quanto
aos partidos, tampouco se o Vereador fazia ou não oposição ao governo. Comenta sobre o
Bairro da Campininha, relata a importância daquela localidade para o turismo, diz que não
há perspectivas de melhoras neste bairro, cita na mesma linha de raciocínio o Bairro
Vinhedos, fala sobre problemas que o afligem. Fala que em decorrência da fase atual, é
preciso ter responsabilidade nos discursos políticos, comenta que há muitas inverdades nas
redes sociais, apenas com a vantagem de se autopromover. Informa que em decorrência
de uma emenda impositiva que este Vereador conseguiu, o Posto de Saúde do Goiana será
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reformado, diz que é preciso que a população saiba das melhorias realizadas.
Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Comenta que há pensamento diversos em
relação a uma parte da população e justifica seus discursos.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que há políticos que usam sua
influência política e acabam por prejudicar o povo.
Vereador José Luiz da Silva César: Crítica a falta de planejamento na administração
pública. Solicita ao Prefeito para que o mesmo de atenção para os bairros por ele
supracitados.
6. Vereador Julio Antonio Mariano: Comenta que estava analisando o relatório de
prestação de contas da Santa Casa apresentada pelo nobre Vereador Marcos Roberto
Martins Arruda, relata que pode-se observar que no período de 31 de dezembro de 2012
até 10 de janeiro de 2013, chega-se à conclusão que a Santa Casa tinha R$7.300.000,00 de
dívidas, relata que saiu da administração do referido hospital em junho de 2014 e que o
mesmo deixou uma dívida de R$6.909.000,00, ou seja, reduziu quase meio milhão de reais
a sua dívida. Todavia, comenta que o custo mensal do hospital era maior do que a
prefeitura destinava. Comenta que em sua época, fez um parcelamento com a CPFL e com
a SABESP.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que no seu entender, que o relatório
apresentado não demostra a realidade, diz que os valores precisam ser estudados e
discutidos.
Vereador Julio Antonio Mariano: Concorda com o Vereador Etelvino, mas enfatiza que
no período que esteve na administração, a dívida foi menor do que nos anos anteriores.
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Relata que os números apresentados são
reais e diz que a parte de dívidas precisa ser estudada.
Vereador Julio Antonio Mariano: Relata que existia um déficit mensal na Santa Casa.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Relata que em reunião recente na Santa
Casa, teve o prazer em visualizar o que está sendo realizado no Pronto Socorro e ressalta
que o nobre Vereador sempre fez um excelente trabalho a frente do hospital.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que é preciso olhar para o
presente, comenta que em requerimento respondido, constatou-se uma dívida diversa ao
apresentado recentemente, fala que para solucionar essa questão, enviará um
requerimento para a prefeitura.
Vereador Julio Antonio Mariano: Diz que é preciso dar início a obras necessárias que já
detém emendas, pois a partir de junho, as obras não poderão mais ser realizadas.
Ordem do Dia:
1.
Veto Nº 1/2020-E ao Projeto de Lei Complementar Nº 3/2019. 10/01/2020, de
autoria do Poder Executivo, que “Veto ao Projeto de Lei Complementar Nº 3/2019 - Institui o
Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Estância Turística de São Roque – DESENVOLVE
SÃO ROQUE”. O Veto foi rejeitado por unanimidade em única discussão, votação nominal e
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maioria absoluta.
2.
Projeto de Lei Nº 86/2019-L. 30/10/2019, de autoria dos Vereadores Marcos Augusto
Issa Henriques de Araújo e Newton Dias Bastos, que “Declara de utilidade pública a AMAIS Associação de Pais e Amigos dos Portadores do Espectro Autista”. O Vereador Newton Dias
Bastos apresentou um requerimento verbal solicitando o adiamento do projeto para a próxima
sessão. O requerimento verbal foi aprovado por unanimidade.
3.
Projeto de Lei Nº 3/2020-L. 09/01/2020, de autoria do Vereador José Luiz da Silva
César, que “Dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e
negras no serviço público municipal”. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis e 1 voto
contrário do Vereador Rafael Marreiro de Godoy em única discussão, votação nominal e maioria
simples.
4.
Projeto de Lei Nº 7/2020-E. 27/01/2020, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza a concessão de direito real de uso de bem público ao instituto Indago - Social,
Cultural e Meio Ambiente e dá outras providências”. O projeto foi aprovado com 10 votos
favoráveis e 3 votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, José Luiz da Silva
Cesar e Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo, em única discussão, votação nominal e
maioria absoluta.
5.
Projeto de Lei Nº 12/2020-L. 31/01/2020, de autoria do Vereador Newton Dias
Bastos, que “Revoga a alínea "b", do Artigo 3º, da Lei nº 1.337, de 22 de Novembro de 1983”.
O projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria
simples.
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”. O projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e
maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Newton Dias Bastos: Vereador Newton Dias Bastos: Inicia seu
pronunciamento, solicitando ao Vereador Etelvino Nogueira, que preside as ACARs, para
compor a mesma, relata que um espaço que era um córrego no Marmeleiro que hoje é a
frente da avenida principal do bairro, comenta que foram feitas melhorias naquela
localidade, valorizando a mesma, e ainda há uma empresa que mal intencionalmente quis
dizer que tinha comprado aquele espaço que foi dado, e foi cobrar a prefeitura sobre uma
desapropriação, relata que a empresa hoje tem uma precatório de quase 10 milhões, diz
que esse debito está sendo pago, e acredita ser indevido. Diz que quer fazer parte da CAR
para realizar cobranças.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Pede para que inclua os Nobres Vereadores
Newton e Rogério Jean na composição da ACAR e acredita que trata-se de um beneficio
para o munícipio a participação e questionamento dos Vereadores nas comissões.
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Vereador Newton Dias Bastos: Comenta que estamos a frente de cidades vizinhas, e
mesmo com dificuldades não há o que se comparar, comenta que os políticos precisam
criticar a elogiar, não somente criticar
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Começa seu discurso parabenizando toda a
administração que esteve à frente do Carnaval, promovendo uma festa harmônica. Fala que
está retornando a esta Casa de Leis com o Projeto da Casa acolhedora, relata que trata-se
de um projeto que beneficia os pacientes de câncer que direcionam-se aos ambientes de
munícipio diverso para fazer o tratamento, comenta que é preciso dar amparo para esses
pacientes, em especial pagar a hospedagem daqueles que estão em tratamento em outras
cidades, comenta que não se trata de um projeto politiqueiro, pois ressalta que não se
candidatará nesta eleição. Revela que votou contrário ao projeto do nobre Vereador José
Luiz por motivos de convicção pessoal, pois diz que mantem sua filosofia de vida. Diz ser
contra qualquer tipo de cotas para negros, comenta também que é contra Bolsa Família
permanente, pois há inúmeras pessoas agindo com má fé neste meio. Encerra seu discurso
agradecendo o Vereador Marcos Arruda pela solução de um problema.
Encerram-se os trabalhos às 16h40min.
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