
 

Ata da 6ª Sessão Ordinária de 9 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 
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 14:06. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereado Newton Dias Bastos. 

1. A Ata da 6ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 9 de março de 2020, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. Parecer Nº 156/2019 ao Projeto de Lei Nº 45/2019, 05/09/2019 de autoria do 
Prefeito Comissão de Constituição, Justiça e Redação 2017, Parecer ao Projeto de Lei 
Nº 45/2019 - 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 parecer contrário por 02 (duas) sessões. O requerimento 
verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

3. O Primeiro Secretário faz a leitura do Ofício Vereador nº 367/2020 – referente à 
justificativa de ausência do Vereador Rogério Jean da Silva na 5ª Sessão Ordinária. A 
Justificativa foi aprovada por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

4. O Primeiro Secretário faz a leitura do relatório mensal sobre a execução de coleta, 
tratamento e destinação final do lixo na Estância Turística de São Roque.  

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 14/2020-E, 03/03/2020 de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 977.608,01 
(novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e oito reais e um centavo)”. 

2. Projeto de Lei Nº 15/2020-E, 04/03/2020 de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 330.000,00 
(trezentos e trinta mil reais)”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 22/2020-L, 02/03/2020 de autoria do Vereador Rogério Jean da 

Silva, que “Altera a redação das Leis Municipais nºs 2.563/2000 e 3.652/2011, incluindo 
dimensão e localização de vias públicas”. 

2. Projeto de Lei Nº 23/2020-L, 05/03/2020 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
que “Altera a redação do Art. 5º da Lei nº 4.043, de 29/08/2013, que Dá denominação 
as vias públicas localizadas nos Bairros Alto do Sabiá e, Distrito de São João Novo”. 
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3. Projeto de Lei Complementar Nº 1/2020-L, 05/03/2020 de autoria do Vereador 
Rafael Tanzi de Araújo, que “Altera os parágrafos do art. 58 da Lei Complementar n°39, 
de 08 de novembro de 2006, e dá outras providências”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 33/2020 - Solicita informações 

referentes as manutenções necessárias no Portal de entrada da cidade, localizado no 
bairro do Guaçu. 

2. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 31/2020 - Solicita informações referente ao 
abastecimento de combustível dos carros oficiais do Poder Executivo. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 32/2020 - Solicita 
informações referentes aos cargos comissionados do governo atual (Cláudio) e anterior 
(Daniel). 

Indicações: 
1. Vereador Alacir Raysel: Nº 207 - Solicita a realização dos serviços de capinação nas 

calçadas, assim como a operação "tapa-buraco" nas vias públicas dos Bairros Villaça, 
Jardim Mosteiro, Gabriel Pizza e Taboão; Nº 218/2020 - Solicita a realização dos 
serviços de poda das árvores localizadas nos dois canteiros em frente a escola Exatic 
(altura do nº 545). 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 202 - Solicita manutenção da quadra esportiva na 
EMEF Dr. Rabindranath Tagore dos Santos Pires; Nº 209 - Solicita a realização dos 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Rio abaixo, Estrada do 
Paraíso, ambas localizadas  no bairro do Pavão; Nº 210 - Solicita os serviços de 
motonivelamento, cascalhamento para as vias: Estrada da Lagoa, Aguassai, Pilão 
d'água , das Pedras,Taipas de Pedra,  Joaquim Silveira dos Santos; Nº 211 - Solicita 
que sejam convocados os diretores, vices-diretores, coordenadores, supervisores e 
professores de AEE para atender as demandas do Departamento de Educação; Nº 212 
- Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do 
Morro do Mirim , Bairro do Pavão; Nº 213 - Solicita os serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas Ruas do Mombaça I, II e III, bairro do Mombaça; Nº 214 - Solicita 
os serviços de motonivelamento e cascalhamento das ruas do Loteamento das Acácias, 
bem como a Estrada dos Moreiras, Bairro do Sáboo; Nº 215 - Solicita providências em 
relação ao buraco existente na cabeceira da Ponte  na Estrada Turística do Saboó, 
conforme fotos anexas; Nº 216 - Solicita ao Dep. de Trânsito a colocação de placas 
nas vias públicas denominadas pela LEI 2599.; Nº 217/2020 - Solicita a realização 
dos serviços de operação "tapa buraco" na Estrada Municipal do Carmo, próxima a 
divisa com Vargem Grande Paulista. 

3.  Vereador Flávio Andrade de Brito: Nº 195 - Solicita recapeamento das ruas 
centrais do Distrito de São João Novo.; Nº 203 - Solicita providências para 
disponibilizar uma ambulância 24 horas a fim de atender o Distrito de São João Novo.; 
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Nº 204 - Solicita a troca das lâmpadas queimadas na Rua Aldo Penone, Distrito de 
Maylasky divisa com Gabriel Pizza (antiga Estrada da Parada);  

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 219 - Solicita a realização de poda nas 
árvores na Rua José Henrique da Costa, na rua da Escola, Cambará; Nº 220 - Solicita  
a realização de limpeza na rotatória localizada na Rua Sebastiana Martins Villaça; Nº 
221 - Solicita a realização de operação "tapa buraco" na Rua José de Anchieta; Nº 222 
- Solicita a realização de operação tapa buracos em todas as vias do bairro Jardim das 
Flores; Nº 223 - Solicita a implantação de lombadas na Rua Três de Maio e Tibério 
Justo da Silva; Nº 224 - Solicita a implantação de lombadas na Rua Antônio Joaquim 
de Moraes, Vila Moraes; Nº 225 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Campininha; Nº 226 - Solicita a 
colocação de placa de denominação na Rua Erlindo José , bairro do Guaçu; Nº 227 - 
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento  na Estrada 
Mario de Andrade, Butatã; Nº 228/2020 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Rua Benedito Coelho dos Santos, início na 
Estrada da Aeronáutica (antiga Estrada Velha do Carmo).  

5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 200 - Solicita ao Poder 
Executivo providências urgentes em relação ao estado precário de conservação da 
Estrada dos Pessegueiros, que se agrava muito nesses períodos de chuvas intensas; Nº 
205 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas vias 
públicas localizadas no bairro Juca Rocha; Nº 206 - Solicita a realização de operação 
"tapa-buraco" na Vila Aguiar; Nº 208/2020 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento da Estrada Mario de Andrade.  

6. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 196 - Solicita ao Dep. de Saúde a 
contratação de médicos especialistas em cardiologia, neurologia e dermatologia; Nº 
197 - Solicita que seja realizada a manutenção na Estrada do Ibaté;  Nº 198 - Solicita 
que seja realizada a manutenção na Estrada da Campininha; Nº 199 - Solicita que seja 
realizada a manutenção na Estrada do Candor (inclusive nas vielas públicas); Nº 201 - 
Solicita a realização de estudo para a implantação de um posto da Guarda Municipal no 
Quiosque do Largo dos Mendes. 

Moções: 
1. Vereador Alacir Raysel: Nº 29 - De Pesar pelo falecimento do Senhor Alan Gomes da 

Costa; Nº 31/2020 - De Pesar pelo falecimento do Senhor Jorge dos Santos.  
2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 25/2020 - De Congratulações aos 

Senhor Clovis Setti de Almeida, Senhor Márcio Roque Setti de Almeida e Flávio Setti de 
Almeida Filho (in Memória) pelos relevantes serviços prestados como Bombeiros. A 
Moção foi aprovada por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

3. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 30/2020 - De Congratulações ao 
Departamento de Cultura pela realização e organização do Carnaval 2020. A Moção foi 
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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: Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Expõe estar 

usando a tribuna mais uma vez, como líder de governo, para explanar sobre a ilibação 
tanto do Prefeito quanto de sua base de Vereadores. Comenta a respeito do ato de um 
membro desta Casa de levar até o conhecimento do Ministério Público uma ação que 
este Vereador considera “politicagem”, esta que foi indeferida. Apresenta a sentença do 
processo que julgou o pedido improcedente. Portanto, a justiça reconheceu como 
reajuste com a finalidade de garantir ao cidadão transporte de forma digna e honesta. 
Desde 2015 não havia reajuste. Aponta que este mesmo cidadão que atua nesta casa, 
que tanto fez para retirar uma outra empresa de ônibus, sempre levando acusações 
dizendo ao Ministério Público, mais uma vez se coloca sobre um banco de areia e rui 
com o mesmo. A Justiça entendeu e não tem mais o que falar. Questiona o que o 
cidadão fará agora, tentará ludibriar a população assim como fez nas atas de registro 
de preço ao dizer que é a mesma coisa que licitação? Aponta que não se ausenta 
quando falam deste Vereador. Nesse sentido, comenta que suas críticas são ferrenhas. 
Apresenta os documentos e pede à população para que os olhe. Diz que falar qualquer 
um pode falar, mas este Vereador quer ver ir até o Ministério Público escrever e assinar 
a acusação. Expõe que administrar uma cidade é algo sério e deve ter punho para 
enfrentar situações apolíticas. Em nome do Prefeito e da base de Vereadores aponta 
não ter havido nada de errado. Comenta que não fez Plano de Governo com um 
Prefeito que afundou a cidade e depois mudou de time. Expõe que podem errar por 
imperícia ou imprudência, mas por mau caráter não. Desse modo, este Governo não 
deve nada à Justiça. Salienta que mais uma linha de ônibus exclusiva para o Instituto 
Federal foi feita, assim como para o Paisagem Colonial, assim como ganhará o Outlet 
Catarina e Aeroporto. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta estar subindo na tribuna neste dia 
em nome de sua esposa Denise e sua mãe Vera, assim homenageando a todas as 
mulheres no Dia Internacional das Mulheres. Agradece ao líder, Marquinho Arruda, por 
estar em negociações junto ao prefeito sobre projetos deste Vereador sobre o câncer. 
Explica que não é um projeto politiqueiro, visto que não será mais candidato. Comenta 
também a respeito de outro projeto deste Vereador, o qual os pais da criança devem 
apresentar a carteira de vacinação da mesma para a matrícula na escola municipal. 
Compara a situação com o caso de um casal de frangos contaminados que ganhou de 
um amigo, este que acabou matando 30% de sua criação. É o que acontece na escola, 
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visto que algumas crianças não são vacinadas e podem levar doenças para a instituição 
de ensino. Apesar de não poder obrigar os pais a vacinarem a criança, a solicitação da 
carteira de vacinação gera um constrangimento para os mesmos. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Cumprimenta ao Vereador Rafael por este 
projeto. Também exalta a importância do trabalho em prol das pessoas que estão 
fazendo o tratamento contra o câncer. Comenta que recebeu alguns relatos que a 
prefeitura tem ajudado com a questão do transporte, contudo, tem que pagar hotel ou 
pousada por ficar mais de um dia fazendo o tratamento, o que gera custos. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que foi criticado por ser ano de 
eleição, todavia, não sairá candidato. Portanto, não há motivos para tentar fazer algo 
em prol da política. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Ironiza o fato de que tudo que é 
feito em prol da cidade, em ano de eleição, é politicagem. Críticas construtivas são 
bem-vindas, mas falar que é feito por ser ano eleitoral é inaceitável. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy:  Agradece à união com o Vereador Flávio 
Brito, no intuito de fazer com que as maquinas passassem pelo Monte Serrat, Vila 
Vinhas e Vila Antártica. Agradece também ao Vereador Marquinho Arruda e Prefeito 
Cláudio Góes. 

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Agradece à Santa Casa do município de 
Votuporanga, onde esteve na última semana com um problema muito grave 
relacionado ao pai deste Vereador, este que necessitou de atendimento do SUS e foi 
muito bem atendido. Hoje o mesmo já se encontra em sua residência e passa bem. 
Este Vereador pôde conhecer um pouco mais da Santa Casa daquele município para 
poder comparar com a nossa que tem uma realidade diferente. Agradece ao Vereador 
Marquinho e Niltinho por todo suporte que deram a este Vereador. Comenta que 
apoiará aos Projetos do Vereador Rafael Marreiro, assim votando favorável sobre a 
apresentação da carteirinha de vacinação na matrícula do aluno na rede municipal. 
Comenta a respeito da sentença judicial sobre reajuste irregular trazida pelo Vereador 
Marquinho Arruda. Conforme foram muito criticados em virtude da matéria que foi ao 
judiciário, este Vereador sugere que esses críticos vão até o Juiz que proferiu a 
sentença e o questione. Explica que o fato ocorrido foi uma atualização de 2015 para 
2018, mas infelizmente o que alguns fazem é politicagem. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Salienta que o autor não tem 
coragem nem de permanecer no plenário. Questiona o porquê não fazem mias chacotas 
diante da sentença judicial. Ilustra “enquanto o cão ladra, a carruagem passa”. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Aponta que independentemente de acertar ou 
errar, é importante ter atitude. Salienta que seria favorável hoje em dia, assim como foi 
naquele momento. 

Ordem do Dia: 
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1. Projeto de Lei Nº 90/2018-L. 08/11/2018, de autoria de Rafael Marreiro de Godoy, 
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de caderneta de vacinação ou 
equivalente para matrícula escolar na rede municipal de ensino da Estância Turística de São 
Roque.” O projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria simples. 
2. Projeto de Lei Nº 86/2019-L. 30/10/2019, de autoria de 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”. O projeto foi aprovado 
por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 
3. Projeto de Lei Nº 16/2020-L. 05/02/2020, de autoria de 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.” O projeto foi aprovado por unanimidade em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 
4. Projeto de Lei Nº 17/2020-L. 05/02/2020, de autoria de Flávio Andrade de Brito, que 
“Dá a denominação de "Professor Euclides Costa Filho" à EMEI de São João Velho.” O 
projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria 
simples. 
5. Projeto de Lei Nº 21/2020-L. 27/02/2020, de autoria de Newton Dias Bastos, que 
“Declara de Utilidade Pública a AMEAS - Associação Movimento Esporte Adaptado e 
Superação”. O projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal 
e maioria simples. 
6. 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)”. O projeto foi aprovado 
por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 
7. Requerimentos nº 31, 32 e 33/2020 – Os Requerimentos foram rejeitados por 8 
votos contrários e 6 votos favoráveis dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino 
Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques 
de Araújo e Rafael Marreiro de Godoy em única discussão e votação simbólica. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que neste dia solicitou que a 

prefeitura faça a manutenção do telhado do portal no bairro do Guaçu, entretanto o 
requerimento desse pedido foi rejeitado pelos Vereadores. Em resposta, este Vereador 
transformará o referido requerimento em ofício. Lembra que também foi rejeitado o 
requerimento do Vereador Guto que pedia informações a respeito de pessoas que 
trabalharam na administração do ex-prefeito Daniel e que continuam trabalhando 
nesta. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Especifica os 
requerimentos que foram rejeitados: 31/2020 de autoria do Vereador José Luiz da Silva 
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César referente ao abastecimento de combustível dos carros oficiais do Poder 
Executivo; 32/2020 de autoria deste Vereador que solicita planilha com a relação de 
funcionários (cargos de confiança) que trabalharam na prefeitura na gestão do Daniel e 
que continuam exercendo a função; e o terceiro, sobre a manutenção do portal do 
Guaçu. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Estranha o fato de rejeitarem os citados 
requerimentos. Lembra do caso das mudas que foram compradas, o qual este Vereador 
fez requerimento para saber os valores gastos, mas até hoje não foi respondido. 
Comenta que há 3 anos vem cobrando a administração fazendo requerimentos, por 
isso, não se trata de fazer por ser ano de eleição.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Elogia a colocação do Vereador Alfredo 
diante da situação, assim expondo a recusa do Poder Executivo em passar a informação 
para a população. Trata-se de desrespeito com a população, visto que a mesma precisa 
dessas informações e pede ajuda às redes sociais para exigir as referidas informações. 
A falta de competência é o motivo da negligência nas respostas mal feitas dos 
requerimentos, critica. Aponta que insistirá em seu requerimento até obter a resposta. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Deixa claro que irá até a rede social para 
divulgar seu requerimento, além de expor as pessoas que votaram contra a reforma do 
telhado do portal no bairro do Guaçu. Desse modo, este Vereador vai nominar cada um 
que votou contrário. Aponta que não conseguiu responder ao Vereador porque o 
funcionário desligou seu microfone.  

2. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que a chuva que aconteceu no dia anterior a 
sessão dificultou a vida dos bairros afastados, assim ressalta que está fazendo um 
trabalho juntamente com a prefeitura e o departamento de bem-estar social para levar 
ao conhecimento do prefeito uma possível solução sobre três casas na Vila Lino que se 
encontram em perigo. São três famílias que estão passando por um momento muito 
difícil, pois se encontram em áreas de risco por ter sido construído às margens do rio. 
Não adianta, neste momento, procurar um culpado. Deve ser resolvida a situação. Este 
Vereador esteve, juntamente com o Bruno da regularização fundiária da prefeitura, na 
Secretaria de Habitação buscando informações sobre a regularização em nosso 
município. Deve ser aproveitado ao máximo o programa “Cidade Legal” para regularizar 
a situação dessas famílias. Hoje a Vila Lino já se encontra regularizada quase em sua 
totalidade, faltando apenas alguns detalhes. Mostra-se entristecido com a construção 
do vestiário do bairro do Carmo visto que só se consegue esse tipo de coisa quando 
transforma certo terreno em local público para poder destinar um investimento. 
Comenta que até a metade deste ano os esportistas do bairro do Carmo terão o tão 
sonhado vestiário. Comenta também a respeito de uma rua na Estrada do Caetê (Rua 
Firmino de Moraes), a qual já foi licitado e será reformado. Acentua que o importante é 
fazer a obra em prol da população, criticando assim aos “caronistas” que tomam para si 
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determinadas conquistas. Comenta a respeito de uma emenda do Deputado Federal 
Vitor Lippi que destinou R$500.000,00 para a escola no Juca Rocha. Entretanto, aponta 
que o papel deste Vereador é criticar e cobrar e não ficar fazendo média por causa de 
obras. Assim indica que a máquina está em prol da população, não do Vereador 
Etelvino, por exemplo. Aponta que a política deve ser mudada, o Vereador não precisa 
ficar divulgando qualquer coisa que faz. 

3. Vereador Flávio Andrade de Brito: Inicia seu discurso dizendo que irá cobrar a 
administração até quando puder, independentemente de qualquer coisa, cita algumas 
de suas cobranças como a reivindicação do projeto tapa-buraco passe em todas as vias 
do Distrito de São João Novo. Parabeniza o Vereador Rafael Tanzi por conseguir as 
melhorias para Maylasky, todavia, comenta que o mesmo não está ocorrendo no distrito 
anteriormente citado. Relata que vai lutar por aquela localidade e diz achar errado a 
colocarem em segundo plano, diz que esse desleixo demonstra que não é somente o 
poder legislativo quem comanda esses problemas.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Parabeniza o Vereador Flávio 
pela cobrança e diz que o próximo local que passará o tapa-buraco será São João Novo, 
firmando o compromisso entre o Prefeito e os vereadores. 
Vereador Flávio Andrade de Brito: Faz agradecimentos ao Vereador Marquinho e 
diz considerar o mesmo um excelente líder de governo. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Cumprimenta o nobre Vereador Flávio 
pelos serviços prestados à comunidade, todavia, acha inadmissível que seja preciso 
subir na tribuna para ter os pedidos atendidos. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Relata que é 
importante reconhecer quando as coisas ocorrem de maneira imperfeita, diz que o 
importante é a população ter conhecimento da reivindicação desses vereadores. 
Vereador Flávio Andrade de Brito: Finaliza seu discurso reiterando toda sua fala. 

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Inicia sua oratória dizendo que neste dia vai 
à tribuna explanar as coisas boas que estão ocorrendo no município, comenta por 
exemplo, melhorias no Bairro Saboó, cita a questão do vestiário requerida por inúmeros 
esportistas, agradece o Vereador Newton Dias Bastos que colocou uma emenda 
impositiva no referido local, cita também os bicos de luz lá instalados. Relata que em 
breve estarão inaugurando a ponte do Bairro do Guaçu. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que a população e os 
vereadores precisaram cobrar desta administração, providencias em relação a ponte. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz entender as reclamações, todavia, 
certifica que seu objeto em subir à tribuna esta semana é para agradecer a 
administração. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Relata alguns problemas da 
administração. 
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Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Diz ser importante a verba de emendas 
impositivas advindas de deputados, contudo, é preciso que as verbas também venham 
da prefeitura. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Conta que em lugares que 
existem obras, há verba da prefeitura. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que respeita os vereadores que 
fazem oposição, mas, todavia, salienta que é preciso falar também sobre as 
benfeitorias.  

5. Vereador José Luiz da Silva César: Comenta sobre os processos da Empresa 
Mirage, relata que ainda cabe recurso nas ações. Diz que é preciso demonstrar a 
verdade para a população. Fala que é preciso dar andamento ao processo da existência 
de uma área industrial no município, relata que tão ação beneficiaria inúmeros jovens. 
Diz achar inadmissível requerimento ser rejeitado, pois alerta que as informações estão 
sendo sonegadas para os munícipes. Comenta que é preciso ter cuidado em afirmar 
certas coisas. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Concorda com as 
palavras do vereador José Luiz, discursa sobre verdades e mentiras e afirma que 
política não se faz com ódio.  
Vereador José Luiz da Silva César: Diz que está cobrando mais conduções, em 
especial cita a localidade que integra o aeroporto e o Shopping Catarina, comenta que 
falta condução para os trabalhadores que precisam do transporte público. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que é preciso questionar ações 
da Empresa Mirage. 
Vereador José Luiz da Silva César: Fala que é preciso se inspirar em cidades que 
fazem o bem para a população, como é o caso de Vargem Grande, pois diz que solicita 
benfeitorias para os munícipes e não para si mesmo. 

6. Vereador Julio Antonio Mariano: Inicia seu discurso falando sobre a reforma da 
rodoviária, fala que é difícil processar a obra com a emenda sendo liberada de 10 em 
10%, relata que fez um requerimento à Caixa Econômica, questionando se estavam 
liberando a verba dessa maneira em decorrência própria ou por causa do Governo 
Federal, relata que em resposta soube que é o ministério que fez a divisão dessa 
maneira. Fala sobre alguns feitos da administração, como o asfaltamento do Bairro 
Campininha que beneficiará a população, bem como no Jardim Conceição e no Parque 
Aliança serão realizados recuperação de asfalto. Na Vila Nova fara-se um córrego, bem 
como uma pista de caminhada, relata que haverá o recape do Bairro Santo Antônio. 
Afirma, que tudo o que não fui iniciado até julho deste ano, não poderá mais ser 
realizado em decorrência da eleição. Comenta que é preciso esperar a administração 
agir e evitar prender a atenção dos servidores que trabalham por ela, pois a gestão 
precisa concluir as obras. Pede desculpas por ter votado contra o requerimento, mas 
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fala que é em prol da conclusão das obras, pois demanda tempo dos funcionários, sem 
contar que as informações contidas nos requerimentos rejeitados, são de conhecimento 
público, e podem ser vistas no portal da transparência.   

Encerram-se os trabalhos às 17h32min. 
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