
 
Ata da 5ª Sessão Ordinária de 29 de Fevereiro de 2016. 

4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 
     Presidência: Alfredo Fernandes Estrada, Adenilson Correia e  

Luiz Gonzaga de Jesus 

  Secretaria: Mauro S. Salvador de Góes e Israel Francisco de Oliveira 
 

Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soares, 
Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio 
Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de 
Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira. 
Vereador ausente: Alacir Raysel. 

Início dos trabalhos às 18h15min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes. 

1.   A Ata da 4ª Sessão Ordinária, realizada em 22 de Fevereiro de 2016, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. O 1º Secretário faz a leitura do Ofício n°476/2016, do Tribunal de Contas, referente à 
deliberação do TCESP em relação ao Processo TCA-10535/026/94 e informa que o mesmo 
encontra-se à disposição para consulta na Diretoria Técnica Legislativa; 

3. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 087-L, de 26/10/2015, de autoria 
do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, que “Dispõe sobre procedimentos relativos aos 
casos de indenização de danos materiais causados por queda de árvore na Estância 
Turística de São Roque e dá outras providências”. O Parecer Contrário foi rejeitado por 12 
(doze) votos contrários dos Vereadores Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, 
Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José 
Antonio de Barros, Jose Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy e 
Rodrigo Nunes de Oliveira e 01 (um) voto favorável do Vereador Flávio Andrade de Brito, 
e em única discussão e votação nominal e maioria simples; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 001-L, de 05/01/2016, de autoria 
do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, que “Dispõe sobre o envio dos editais de licitação 
elaboradas pela Administração Municipal ao Poder Legislativo e dá outras providências”. O 
Parecer Contrário foi rejeitado por 10 (dez) votos contrários dos Vereadores Adenilson 
Correia, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de 
Oliveira, José Antonio de Barros, Jose Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de 
Godoy e 03 (três) votos favoráveis dos Vereadores Alexandre Rodrigo Soares, Flávio 
Andrade de Brito e Rodrigo Nunes de Oliveira em única discussão e votação nominal e 
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maioria simples;  
5. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 012-L, de 15/02/2016, de autoria 
do Vereador José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a proibição dos estacionamentos 
bancários em recusarem o recebimento de boletos dentro do prazo de vencimento e de 
contas de consumo, tais como água, luz, telefone e taxas diversas de qualquer valor, 
diretamente nos caixas de atendimento presencial e dá outras providências”. O Parecer 
Contrário foi rejeitado por 12 (doze) votos contrários dos Vereadores Adenilson Correia, 
Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel 
Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, Jose Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de 
Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e 
Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira e 01 (um) voto favorável do 
Vereador Flávio Andrade de Brito, e em única discussão e votação nominal e maioria 
simples; 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei n°013/2016-L, de 23/02/2016, de autoria do Vereador Luiz Gonzaga de 

Jesus, que “Dispõe sobre o incentivo ao cultivo da “citronela” e da “crotalária” como 
método natural de combate a dengue no Município e dá outras providências”. 

2.  Projeto de Resolução n°004/2016-L, de 24/02/2016, de autoria da Mesa Diretoria, 
que “Dispõe sobre constituição de Comissão de Representação para participar, no período 
de 29 de Março a 1º de Abril de 2016, do 60º Congresso Estadual de Municípios em 
Campos do Jordão - SP”.  

Requerimentos: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 043/2016. Solicita informações sobre a 

possibilidade da troca de tampa metálica de caixas de inspeção localizadas na Rua Planeta 
Vênus, n°133, Vila Vilma; 

2. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nºs: 044. Solicita informações sobre 
a realização de serviços de motonivelamento, cascalhamento e limpeza das canaletas na 
Rua Servidão ao lado da “Pousada do Lago”, Bairro Darcy Penteado, no Distrito de 
Maylasky; 045. Solicita informações sobre a possibilidade de “Policiamento 24 horas”, da 
Policia Militar ou Guarda Civil Municipal, na Rodoviária Municipal “Ayrton Senna”; 
046/2016. Solicita informações sobre a possibilidade da realização de serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada Margarida Korte, próximo ao Pesqueiro 
Primavera, no Distrito de Maylasky; 047/2016. Solicita informações sobre a possibilidade 
do desassoreamento e a limpeza do córrego localizado atrás da CEMEI Adelina Mischiatti 
Caparelli, no Distrito de Maylasky.  

Indicações: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 119. Solicita pavimentação asfáltica, 

implantação de guias e sarjetas e captação de águas pluviais nas ruas Dr. Júlio de Lucca, 
dos Hibiscos, Castanheiras e das Tuias, no Residencial Thuyas, no Bairro do Taboão; 120. 
Solicita realização de poda de árvores na Rua Luiz Espinha, Distrito de São João Novo; 125. 
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Solicita execução de pavimentação asfáltica na Rua Éboli, localizada na Vila Vinhas, Distrito 
de São João Novo; 126. Solicita execução de pavimentação asfáltica na Rua Denise, Vilas 
Vinhas, Distrito de São João Novo; 127. Solicita execução de pavimentação asfáltica na Rua 
Renata, localizada na Vila Vinhas, Distrito de São João Novo; 128. Solicita execução de 
pavimentação asfáltica, na Rua Josephina, localizada na Vila Vinhas, Distrito de São João 
Novo; 129. Solicita execução de pavimentação asfáltica na Rua Leonor, localizada na Vila 
Vinhas, Distrito de São João Novo; 130. Solicita execução de pavimentação asfáltica na Rua 
Eduardo, localizada na Vila Vinhas, Distrito de São João Novo; 131. Solicita execução de 
pavimentação asfáltica, na rua Joaquim Borges de Souza, localizada na Vila Vinhas, Distrito 
de São João Novo; 132/2016. Solicita a construção de um Portal de entrada, na divisa de 
São Roque e Itapevi. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 121/2016. Solicita execução de serviços 
de capinação em rotatória na Avenida José Bonifácio de Andrade e Silva;  

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 122. Solicita limpeza roçada e capinação na 
Rua Ari de Souza Barrosos, Jd. Suíça, Suíça Paulista; 123. Solicita execução de serviços de 
motonivelamento, cascalhamento e raspas de asfalto na Alameda das Cajaranas, Planalto 
Verde; 124/2016. Solicita colocação de 01 (um) poste de iluminação pública na Rua 
Ernesto Lima, Vila Santo Antonio. 

4. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 135. Solicita limpeza dos 
filtros dos bebedouros de CMEI Adelina Mischiatti Caparelli, localizada no Distrito de 
Maylasky; 136. Solicita limpeza dos filtros dos bebedouros da EMEI Aparecida Leite Dias, 
localizada no Distrito de Maylasky; 155. Solicita realização de serviços de motonivelamento 
e cascalhamento na Rua Servidão, ao lado da Pousada do Lago, Bairro Darcy Penteado, 
Distrito de Maylasky; 156. Solicita limpeza e retirada do entulho que se encontra na Rua 
Júlio Rodrigues, altura do n°165, Distrito de Maylasky; 157. Solicita a revitalização da Praça 
do Distrito de Maylasky (Odylla Silva Arruda), localizada na Rua Luiz Matheus Maylasky; 
158. Solicita serviços de roçada, capinação e limpeza na Rua Benedito dos Santos Caparelli 
e Rua Getúlio dos Santos, Jardim Ponta Porã; 159. Solicita a retirada de contêiner de lixo e 
a instalação de uma placa com dizeres “proibido jogar lixo”, na Estrada da Aeronáutica, 
Bairro Alto da Serra; 161. Solicita pavimentação asfáltica na subida da Rua Juraci Rezende 
de Oliveira, Jardim Suíça; 162/2016. Solicita a construção de uma calçada (passeio 
público) na lateral da Rua Professora Célia asse Jacob, atrás da CEMEI – EMEI do Distrito 
de Maylasky. 

5. Vereador Alexandre Rodrigo Soares – n°s: 137. Solicita o término do asfalto na Vila 
Guilhermina; 138. Solicita a realização dos serviços de limpeza nas guias e calçadas, roçada 
e operação “tapa buracos” em todas as ruas da Vila Amaral; 139. Solicita limpeza em todas 
as Ruas da Vila Santo Antonio; 140. Solicita limpeza e operação “tapa buraco” em todas as 
Ruas do Jardim Maria Trindade, Cambará; 141. Solicita serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Estrada do Rosário de Ouro; 142. Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Cruzeiro, Saboó; 143. Solicita serviços de 
motonivelamento e cascalhamento nas Ruas da Chácara Flora; 144/2016. Solicita a 
colocação de 15 (quinze) bicos de luz, para iluminação pública, na Estrada da Codorna. 
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6. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 145. Solicita serviços de motonivelamento, 
cascalhamento e roçada na Rua Geraldo Nogueira Jordão; 146. Solicita serviços de 
motonivelamento, cascalhamento e roçada para a Travessa, João da Cruz, Anézia da Cruz, 
Maria Eulina da Cruz dos Santos, Nair da Cruz Thimóteo, José Augusto da Cruz, vila Lino; 
147. Solicita execução de serviços de limpeza de tubulação de águas pluviais em trecho da 
Travessa Ernesto Fermino de Moraes, próximo ao “Sítio das Pedras”; 148. Solicita operação 
“tapa buraco” em trecho da Estrada Municipal do Carmo (inicializando na cabeceira da 
ponte Luiz Gonzaga da Rocha), bairro do Carmo; 149. Solicita a construção de uma 
lombada na Estrada Municipal do Carmo (próximo ao mercado portal e laboratório Teçam), 
Bairro do Carmo; 150.  Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para 
Rua Hydio Fenoglio, Bairro Alto da Serra; 151. Solicita serviços de motonivelamento, 
cascalhamento e roçada para Rua Mariko Karuke, Estrada Hirofumi Mikami; 152. Solicita 
serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para Estrada Toshiyuky Takeda; 
153. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada na Rua Canário, dos 
Sabiás, das Andorinhas, do Cardeal, dos Pintassilgos, das Gaivotas, localizadas no 
Loteamento Recanto do Sabiá, Bairro do Carmo; 154/2016. Solicita serviços de 
motonivelamento, cascalhamento e roçada para as seguintes vias: Rua Mogi Mirim, Mogi 
Guaçu, Matão, Mairinque, Mariápolis, Manduri e Mairiporã, todas localizadas no Loteamento 
Jardim Camargo, Bairro do Carmo. 

Moções: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°s: 029/2016. De Congratulações ao Chefe da 

Divisão de Esportes, Flávio Fernandes Rodrigues (Pupo), bem como aos servidores Cláudio 
Novelli, Camila de Oliveira Souza, Thiago Vieira Nunes, Ailton Bueno do Prado, Armarildo 
dos Santos, Ailton Dega Barris e Alester Clauli da Costa Tambelli, em razão do Projeto 
“Escolinhas de Esporte nos Bairro”, ampliado este ano em nossa cidade; 030. De 
Congratulações aos Servidores da Divisão de Esportes, Srs. Carlos Eduardo Prestes, Andréia 
da Silva Barreto, Cesár Gama da Conceição, Diego Potiens Fandi, Henrique Godoy Albino, 
Renato Augusto Moraes, Rennan dos Santos Pereira, Rodrigo Aurélio Fonseca, Wilson de 
Oliveira Rodrigues e Wirlen Garcia Pereira, em razão do Projeto “Escolinha de Esportes nos 
Bairros”, ampliados este ano em nossa cidade; 032/2016.  De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Jackson Santos.  

2. Vereador Alacir Raysel e José Antonio de Barros – nºs: 033/2016.  De Pesar pelo 
falecimento da estimada Senhora Terezinha Basílio Coutinho. 

Matérias analisadas no expediente: 
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação). 

1. Moções de Pesar – n° 032 e 033/2016 – foram aprovadas por unanimidade; 
2. Moções de Congratulações – n°s 029 e 030/2016 - foram aprovados por 

unanimidade; 
3. Indicações – nºs 119 a 159, 161 e 162/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
1. Rodrigo Nunes de Oliveira: Agradece a presença da sua Esposa Andréia e filhas Mariane 

e Laura, que pela primeira vez vem a este Plenário para assistir a Sessão. Expressa sua 
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gratidão ao Secretário de Habitação do Estado de São Paulo, na pessoa do Deputado 
Federal Senhor Rodrigo Garcia, que enviou o Senhor Renato Guilherme Góes, Presidente do 
Programa Cidade Legal, à São Roque, para dar suporte para seqüência dos trabalhos do 
Núcleo de Regularização Imobiliária. Fala que hoje são mais de 700 matrículas de imóveis 
em São Roque, para legalização imobiliária. Comenta que é um marco histórico no 
Município a legalização dos imóveis, que possibilita a compra e venda dos imóveis com 
documentação regularizada. Ressalta que pode tranquilamente dizer que graças a esse 
Governo e aos seus trabalhos, foi dado início a muitas matrículas que serão entregues aos 
munícipes, que é algo marcante no Município. Informa que o Senhor Renato Góes, 
Presidente do Programa Cidade Legal, tem por objetivo organizar o maior número de 
imóveis, no Município de São Roque. Fala que foi informado que o Estado de São Paulo, 
tem ¼ da população com documentação legalizada, e na Cidade de São Roque, a metade 
da população tem os imóveis a serem legalizados. Informa que teve a colaboração do 
Escrivão Senhor Ari, do Cartório, para a realização das suas conquistas para o Município. 
Agradece a Empresa JOFGE, construtora do traçado novo da Rodovia Raposo Tavares, no 
Município, pela cooperação com construção de pista para prática de esportes ciclísticos. Diz 
que se sente orgulhoso com suas conquistas realizadas no Município, que possibilita 
mudança na qualidade de vida dos munícipes, com praticas esportivas.  

2. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Parabeniza o Vereador Rodrigo 
Nunes, pelo desenvolvimento dos trabalhos de legalização imobiliária no Município, junto ao 
Deputado Federal Rodrigo Garcia. Fala que a maioria das pessoas da Cidade não têm seus 
imóveis regularizados. Diz que fica feliz em saber que pessoas de baixa renda estão sendo 
favorecidas com a documentação de seus imóveis. Lembra  que o trabalho de regularização 
de imóveis através da Prefeitura, era desenvolvido anteriormente por ele em parceria com o 
Deputado Sílvio Torres e atualmente o Vereador Rodrigo, está dando continuidade junto ao 
Deputado Federal Rodrigo Garcia. Comenta que na época fez Indicação e foi prometida a 
construção de Ciclovia para o Distrito de Maylasky, que seria instalada na Rua Benedita dos 
Santos Caparelli. Informa que faz a sua parte enquanto Vereador. Fala que foi liberada 
Emenda Parlamentar no valor de 500 mil reais, que será votada hoje no Plenário desta Casa 
de Leis, para a reforma das praças dos Distritos de Maylasky e São João Novo. Agradece ao 
Ministério da Cidade pelo envio de recursos financeiros para o Município. Cobra do Senhor 
Prefeito providências para execução de serviços de melhorias nas estradas do Distrito de 
Maylasky. 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Informa que tem uma vida tranqüila, que dorme 
e levanta bem, e convive em harmonia com seus familiares e amigos. Ressalta que é 
honesto e vem de família honesta que não tem nada que desabone a sua pessoa. Fala que 
só porque lançou sua candidatura para Prefeito, apareceu um grupo de pessoas mal 
intencionadas tentando denegrir o seu bom nome, fazendo politicagem e isso ele não 
aceita. Fala que atua como Vereador há 27 , e sempre foi honesto, jamais aderiu a 
corrupção. Agradece aos Vereadores que votaram contrário às denúncias maldosas contra 
sua conduta. Fala que os Vereadores conhecem o seu caráter.  

     Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que há 20 anos acompanha os trabalhos do 
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Vereador Estrada, conhece a família toda e jamais viu algo que o desabone. Fala que tem a 
grata satisfação de conviver e gozar da amizade do Nobre Vereador Alfredo Estrada. 

     Vereador Alfredo Fernandes Estrada:  Fala que o “Político” tem responsabilidades de 
convívio social, ter humildade e gratidão, para com as pessoas. Cobra do Senhor Prefeito a 
distribuição a quem de direito das casas do Goiana, construídas para socorrer as pessoas 
que residem em áreas de riscos. Diz que se passaram três anos da Administração dessa 
Administração, e não passaram as casas aos cadastrados. Fala que as pessoas de baixa 
renda, precisam das moradias para abrigar suas famílias.  

      Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que foi uma grande perda, da 
atuação do antigo grupo de regularização Imobiliária no Município, e agora no final do 
Mandato do Senhor Prefeito, voltou a fazer o núcleo de regularização imobiliária na Cidade. 
Comenta que o Vereador também trabalhou nesse Núcleo imobiliário, na legalização dos 
Bairros Vinhedos I, II e III, Morada dos Pássaros em Gabriel Piza e Vale  das Flores em 
Canguera, que tiveram suas ruas denominadas.  

     Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta sobre a precariedade da 
prestação de serviços da empresa de coleta de lixo, que deixa a Cidade cheia de lixo 
acumulado. Informa que tem vídeos dos serviços de capinação feito pelos garis, que são 
obrigados a fazer a capinação de joelhos nas calçadas da Cidade. Fala que é pago um valor 
excessivo à empresa contratada pelo Senhor Prefeito Daniel, para prestar serviços de 
roçada de capinação e não realiza serviços no Município.  

     Vereador Alfredo Fernandes Estrada:  Fala do descaso do Senhor Prefeito, para com a 
população, em face das ruínas que se vê pela Cidade, com as estradas de terra e ruas 
asfaltadas, todas cheias de buracos, com matagal ao longo das suas margens, bem como 
com os rios e pontes  também em ruínas. Cobra do Senhor Prefeito, a execução de 
melhorias nas estradas com asfaltamento nas ruas não pavimentadas dos bairros. Fala que 
o Senhor Prefeito tem despesa muito grande com a folha de pagamento, devido ao grande 
número de Cargos Comissionados. 

     Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que foi um crime, os atos 
dessa Administração, na situação do Jardim Santa Vitória, porque o recurso financeiro foi 
reservado em 2012, na Administração anterior, para a realização de pavimentação asfáltica, 
e essa Administração deixou de realizar os serviços de maneira correta, colocou as guias e 
não concluiu os serviços de asfaltamento, enganou a população e a verba foi remanejada 
para outros locais da Cidade. E usou a verba para pagar a folha de pagamento com excesso 
de funcionários de cargo comissionados. 

      Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que a Prefeitura está 
com grande despesa na folha de pagamento para os cargos comissionados. Cobra do 
Senhor Prefeito Daniel, providências para regularização da situação das estradas municipais. 
Cobra também, do Senhor Prefeito, providências para os cargos comissionados.  

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Começa seu discurso sobre a Saúde no 
Município. Critica o Senhor Prefeito pela sua publicação de matéria no Jornal “O 
Informante”, onde o Prefeito faz Balanço do seu Mandato, e coloca informações que não 
condiz com a realidade, também coloca realização de obras que não são suas é da 
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Administração passada. A matéria publicada da Saúde, O Senhor Prefeito diz: “Que a saúde 
é o carro chefe desse Governo, e está em 1º lugar”. Isso  é um absurdo, a Saúde está em 
primeiro lugar da bandidagem, com tantas prisões de falsos médicos, e a Santa Casa em 
situação de falência. E ainda diz que “ a Intervenção foi uma coisa corajosa”, e ele diz que 
foi um ato de covardia para com a Santa Casa. Questiona o Jornal “O Informante”, como é 
que se presta a publicar esse tipo de informação, depois da Administração acabar com a 
Cidade, noticiada no Brasil e no Mundo. Fala que essa Administração, simplesmente 
multiplicou a dívida da Santa Casa, por quatro vezes mais, no período de Intervenção, hoje 
já está com valor maior, e ainda tem a coragem de colocar no jornal esse tipo de notícia, 
depois que acabaram com a nossa Cidade. Alerta o Senhor Prefeito para acordar, porque a 
sua Cidade dele, só existe no  Face Book, e ela está ruindo, porque a realidade da nossa 
Cidade é só ruínas, com: estradas mal conservadas, com buracos que engole até carro da 
Prefeitura, como o caso da Nossa Senhora de Guadalupe, que passaram o Natal presos em 
casa, porque não tinha como andar nas estrada e só foram fazer alguma coisa, porque o 
carro da Prefeitura estava na valeta. Fala que poderia ter caído o carro do Senhor Prefeito, 
para que ele veja faça sua parte, e veja o que fez com a Cidade, onde os Cidadãos pagam 
seus impostos e não têm retorno de benefícios. Critica a informação Saúde em primeiro 
lugar, e questiona o Senhor Prefeito, como é que fica o caso das investigações dos falsos 
médicos no Município, como justifica isso, que saiu de Mairinque, veio para São Roque, e foi 
arquivada, mesmo com tantas provas, denúncias e prisões feitas. Questiona o Senhor 
Prefeito sobre os trabalhos da Polícia foi em vão, as vidas perdidas na Santa Casa, foram 
esquecidas. Questiona o Senhor Prefeito, se resolver devolver a Santa Casa, como que vai 
quitar essas dívidas, ou será que vai deixar essa dívida para o próximo Prefeito?, que na 
sua opinião será um crime. Fala que o Legislativo fez a sua parte de denúncias no Ministério 
Público, dos desmandos do Senhor Prefeito, e agora está na hora do Poder Judiciário, 
também fazer alguma coisa pela nossa Cidade. Informa que a população cobra dos 
Vereadores, e que o nosso Poder acaba quando começa o do Poder Judiciário, e é assim 
que funcionam as coisas, e as coisas têm que acontecer nesta Cidade. Critica o Senhor 
Prefeito, pelo seu Balanço publicado no Jornal “O Município em Foco”, que a Administração 
Pública, coloca várias obras da Administração passada, como se fosse mérito dessa 
Administração, que diz “O trabalho continua”, publicada na Manchete do Jornal, primeira 
obra, “a construção do Aeroporto” Catarina”, que foi deixada pela Administração 
anterior,PSDB, que ficou apenas para se terminar o serviço, continuando a leitura do jornal, 
vê várias obras e uma delas, a construção do Centro Esportivo Bandeirantes; Posto de 
Saúde da Vila Amaral, 90% das obras citadas no Jornal, são do Mandato anterior. Critica o 
Senhor Prefeito Daniel, pela perda da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, com planta 
aprovada e dinheiro em caixa, para a construção, que atenderia 24 horas e teria instalado o 
SAMU. Informa que hoje será votado neste Legislativo, Projeto do Executivo,  para doação 
do mesmo terreno, onde seria construído a UPA, para construção da Receita Federal, fala 
que nada contra a Receita Federal, mas são absurdos os atos do Senhor Prefeito. Critica o 
Senhor Prefeito pelas duas UBS, que se encontram embargadas, uma na São Luiz, ao lado 
da Escola Germano Negrine, e outra na Avenida Bernardino de Luccas, ao lado do SESI. 
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Fala que com  relação ao Orçamento, que vem crescendo desde 2013, segundo 
informações no Site da Transparência, viu o absurdo do Senhor Prefeito no ano passado, 
que quis justificar, dizendo que a arrecadação do Orçamento caiu, e que no seu ver o que 
aumentou foram os gastos do Senhor Prefeito. Comenta sobre os serviços de roçadas 
realizados de maneira errada, sem retirada do mato roçado, pela empresa de roçada. Critica 
o Senhor Prefeito, pela incompetência de Administrar o Município. Fala que com relação às 
regularizações imobiliárias, que eram realizadas com perfeição nas Administrações  
passadas, com ruas denominadas em vários locais. Diz que essa Administração acabou com 
esses bons trabalhos prestados pela Prefeitura anterior, e que atualmente foi informado que 
essa Administração, passou a dar continuidade aos trabalhos de Regularização Imobiliária, e 
oficializou ao proprietário do Cartório, para obter informações das regularizações 
imobiliárias, realizadas nesta Administração, e não obteve respostas. Informa que existem 
vários terrenos de propriedade do Município, invadidos por Munícipes, com a conivência do 
Senhor Prefeito, e que enviou ao Executivo, vários Ofícios e fotos dos locais invadidos.  

5. Vereador Etelvino Nogueira: Fala que os Vereadores vêm alertando frequentemente, o 
Senhor Prefeito e há muito tempo sobre a situação difícil da Santa Casa. Comenta que hoje 
a Santa Casa enfrenta situações bem mais difíceis que as enfrentadas no ano de 2005. Diz 
que a Santa Casa, se enfrenta duas situações difíceis de falência, que são de falência 
financeira e falência no atendimento. Informa que a Comissão Permanente de Saúde, do 
Legislativo é composta por ele, junto aos Vereadores MANDI e KALUNGA, e que no dia da 
realização da Audiência Pública, o Nobre Vereador Kalunga, que hoje preside a Sessão, 
presenciou ao seu questionamento ao Diretor de Saúde, sobre a possível saída de empresa 
prestadora de serviços na Santa Casa, e foi informado pelo Diretor de Saúde, sobre a 
possível saída da empresa que faz a prestação de serviços na Santa Casa, devido a reforma 
Administrativa, para reestruturar a Santa Casa. Informa que foi questionado por munícipes, 
sobre a situação da Prefeitura não ter um planejamento para a questão de manutenção de 
vias públicas para execução dos trabalhos nas estradas, antes do período chuvoso. Diz que 
os Vereadores não têm como cobrar execução de trabalhos da Diretoria de Obras, e que é 
de competências do Senhor Prefeito Municipal, elaborar um cronograma de trabalho junto à 
Diretoria de Obras. Fala que o Prefeito, não tem programação e gastou dinheiro para alugar 
máquinas, e agora não tem nem máquinas e nem dinheiro para executar os trabalhos de 
manutenção no Município, e as estradas estão em ruínas. Fala que todos os Vereadores, 
elaboram Requerimentos, Indicações e oficializam ao Senhor Prefeito, solicitando 
providências para resolver os problemas dos bairros. Fala que todos os Vereadores têm 
dificuldades para explicar essa falta de planejamento dessa Administração. Comenta que viu 
no “Jornal da Economia”, do dia 8 de Janeiro, de 2016, publicação de matéria, na qual o 
Senhor Prefeito, informa:” Prefeito faz Balanço do Governo e anuncia pré-candidatura”, e 
uma das publicações,que chamou sua atenção, sobre desenvolvimento humano, que diz: 
“desenvolvimento humano e urbano de pessoas que dependiam da ajuda do Governo, caiu 
de 2.600 para pouco mais de 900. Comenta que a junto à Comissão de Saúde foi buscar a 
verdade junto ao Bem Estar Social. Fala que foi informado que o maior número de pessoal 
cadastrado, ocorreu em 2012, com 2017 cadastros, e depois disso, existe somente 1.430 
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cadastros, e em nenhum momento caiu para 900 cadastros, informado pelo Senhor 
Carlassara e Dona Mara. Alerta ao Senhor Prefeito para tomar cuidado para não publicar 
informações falsas nos jornais da Cidade. Fala que tem esse número, devido  a ocorrência 
de diversas situações, e não porque o Senhor Prefeito melhorou a qualidade de vida da 
população. Alerta ao Senhor Prefeito para ter cuidado para não confundir a população. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 004-L, de 06/01/2016, de autoria do Vereador Donizete Plínio 

Antonio de Moraes, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de recibo ao 
usuário do estacionamento rotativo em vias públicas “Zona Azul Digital” na Estância 
Turística de São Roque. O projeto foi aprovado por 11 (onze) votos favoráveis dos 
Vereadores Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de 
Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José 
Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy e 02 (dois) votos contrários 
dos Vereadores Flávio Andrade de Brito e Rodrigo Nunes de Oliveira em única discussão, 
votação nominal e maioria absoluta. 

2. Projeto de Lei nº 005-L, de 06/01/2016, de autoria do Vereador Donizete Plínio 
Antonio de Moraes, que “Dispõe sobre o estacionamento de veículos de idosos e 
deficientes físicos na “Zona Azul Digital” na Estância Turística de São Roque”. O projeto 
foi aprovado por 11 (onze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, Alexandre 
Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de 
Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de 
Godoy e 02 (dois) votos contrários dos Vereadores Flávio Andrade de Brito e Rodrigo 
Nunes de Oliveira em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

3. Projeto de Lei nº 008-L, de 22/01/2016, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a locar imóvel (is) na cidade de 
Barretos – SP para abrigar são-roquenses que realizam tratamento contra o câncer 
naquela cidade”. O projeto foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores 
Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino 
Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, 
Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira e 01 (um) voto 
contrário do Vereador Flávio Andrade de Brito em única discussão, votação nominal e 
maioria absoluta. 

4. Projeto de Lei nº 009-L, de 22/01/2016, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o “Posto Veterinário 24 horas”. 
O projeto foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, 
Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel 
Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de 
Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, 
Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira e 01 (um) voto contrário do 
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Vereador Flávio Andrade de Brito em única discussão, votação nominal e maioria 
absoluta. 

5. Projeto de Lei nº 010-L, de 22/01/2016, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy, que “Autoriza o Poder Executivo a realizar palestras permanentes, na Rede Pública 
Municipal de Saúde, contra epidemias”. O projeto foi aprovado por 12 (doze) votos 
favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio 
Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de 
Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques 
de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes 
de Oliveira e 01 (um) voto contrário do Vereador Flávio Andrade de Brito em única 
discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

6. Projeto de Lei nº 007-E, de 02/02/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 
a doação de um terreno à união Federal, para a instalação de uma unidade da Receita 
Federal e dá outras providências”. O projeto foi aprovado por 11 (onze) votos favoráveis 
dos Vereadores Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, Etelvino Nogueira, Flávio 
Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, Luiz Gonzaga de 
Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, 
Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira e 02 (dois) votos contrários dos 
Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes e José Carlos de Camargo em única 
discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

7. Projeto de Lei nº 006-E, de 28/01/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 300.400,00 (trezentos mil e 
quatrocentos reais). O Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda discussão, 
votação nominal e maioria absoluta. 

8. Projeto de Lei n°009-E, de 05/02/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$73.000,00 (setenta e três mil 
reais) no orçamento vigente. O Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda 
discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

9. Projeto de Lei nº 011-E, de 11/02/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre abertura de crédito especial no valor de R$605.000,00 (seiscentos e cinco mil 
reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal 
e maioria absoluta. 

10. Requerimentos – nºs 034 ao 037 e 39 ao 042/2016. Foram aprovados por 
unanimidade, em única discussão, votação simbólica e maioria simples. O Requerimento 
nº 038. foi aprovado por 09 (nove) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, 
Alexandre Rodrigo Soares, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de 
Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Rafael Marreiro de Godoy e 
Rodrigo Nunes de Oliveira e 04 (quatro) votos contrários dos Vereadores Donizete Plínio 
Antonio de Moraes, Israel Francisco de Oliveira, Marcos Augusto Issa Henriques de 
Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes. 

 Explicação Pessoal: 
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1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que mais uma vez, vem à Tribuna deste 
Legislativo para falar da sua revolta com essa Administração Municipal, nesses três anos e 
dois meses de Governo. Diz que se aproxima a Eleição Municipal, e vê algumas atitudes de 
pessoas que querem se aparecer, e tampar o sol com a peneira, mascarando a realidade. 
Fala que viu nesses anos todos, os desmandos dessa Administração Municipal com os 
recursos público, não contemplou os prédios públicos com melhorias como restauração de 
escolas e quadras. Informa que em dois anos foram tantos os desmandos do Senhor 
Prefeito para com os recursos públicos, que gastou com locação de veículos para a frota 
municipal, dois milhões e setecentos mil reais, e gastou em locação de serviços de som, 
setecentos e trinta mil reais, e há três anos atrás, foi gasto com  coleta de lixo trezentos mil 
reais e atual próximo a um milhão e cem reais, e  a Santa Casa com uma dívida milionária. 
Fala que vê algumas pequenas coisas próximo à Eleição.  

     Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala da empresa de cobrança CADA, que custa em 
torno de 70 mil por mês, que durante o ano um montante de 720 mil reais. Acrescenta na 
fala do Vereador Israel, que o Município está perdendo Policiais Militares, por falta do 
convênio do Prolabore, porque muitos deles vêm de outras cidades. 

     Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala de outras situações como compra milionáira 
dos playgrounds. Fala q ue a Administração fez muitos desperdícios de recursos financeiros 
e atualmente está sem condições de conceder os direitos de reajustes aos salários do 
funcionalismo público municipal, gerando grandes transtornos aos funcionários que 
reivindicam seus direitos.  

     Aparte Etelelvino Nogueira: Lembra que no ano 2013, esteve no Sindicato dos Hotéis, e 
viu um Cidadão do Sindicato, fazendo média e tecendo elogios ao Prefeito Daniel de Oliveira 
Costa, por ter dado o reajuste ao Funcionalismo Público. Fala que o reajuste direito 
adquirido do funcionalismo público, e é obrigação do Senhor Prefeito conceder ao 
Funcionalismo Público.  

     Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que adoraria chegar na Tribuna e elogiar o 
Senhor Prefeito, pelas estradas bem cuidadas, escolas pintadas e bem conservadas, e ter 
dado o esperado de 11%,  mais 2% ao funcionalismo público e munido as escolas com 
playgrounds e parquinhos que se gastou cinco mil reais, e poder dizer parabéns Senhor 
Prefeito pelas realizações no Município.  

     Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Sugere ao Vereador Israel, 
para não falar essas suposições porque o pessoal da Administração está em baixa, e pode 
ser que escutem e coloquem a informação no Face Book, dizendo que é elogio do Vereador.  

     Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que este é seu desabafo, em face do que 
vem observando dessa Administração nesses últimos dois anos, que não vê como elogiar 
essa Administração Municipal. Diz que a Prefeitura está mantendo a Santa Casa até a 
eleição. Fala a frase do Vereador Guto Issa, “Que prefere perder de pé, do  que ganhar de 
joelhos”. Fala que talvez seja o seu último ano de Vereança, mas não concorda com os 
desmandos dessa Administração.  
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2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta que alguns Vereadores passaram pele 
Tribuna e teceram elogios à Administração do Senhor Prefeito, mas para tanto é preciso 
que sejam observados os fatos reais. Expõe, no Telão do Plenário, fotos da Vila São Rafael, 
da situação das estradas sem manutenção e do ponto de ônibus, que se encontram em 
meio ao matagal. Fala que há três meses, este Vereador vem solicitando ao Senhor 
Prefeito, providências para execução de serviços de roçada e manutenção nas estradas da 
Vila Nova, São Rafael e Região, mas não obteve resposta positiva, fatos que vem causando 
revolta dos moradores daquela região. Informa que ele e alguns Vereadores foram à 
Brasília, para conseguir recursos financeiros para abertura e construção de via pública, de 
acesso à Raposo, da Vila Nova ao Marmeleiro, e que conquistaram junto à Deputada Bruna 
Furlan, um montante de 400 mil reais para a referida via, mas foi desviado pelo Senhor 
Prefeito, para outros locais da Cidade.  

     Aparte Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que o Vereador Gonzaga está coberto 
de razão, pois a verba conquistada junto a Deputada Bruna, para o Bairro Marmeleiro, foi 
remanejada para obras no Jardim Vitória, e de lá remanejaram para outros locais do 
Município, e é só recapeamento por todo lado, e o Jardim Vitória se encontra em meio ao 
lamaçal. O Vereador precisa cobrar e é isso mesmo. Diz que quando a Emenda Parlamentar 
vem para o Vereador da Oposição ao Prefeito, o Senhor Prefeito desvia para outros locais 
que interessa a ele.  

     Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Concorda com a colocação do Nobre 
Vereador Gonzaga, pois, testemunhou o remanejamento da verba para outros locais da 
Cidade. Fala que o Rio Guaçu, está prestes a ter uma enchente, por falta de serviços de 
drenagem e manutenção. Fala que o reinado dessa Administração está no fim, faltam 
poucos meses.  

      Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que tem ouvido os discursos dos Vereadores 
deste Legislativo, e tem observado que o Senhor Prefeito concede verbas e execução de 
serviços para alguns Vereadores da Base do Prefeito, mas para os Vereadores da Oposição, 
jamais permite que as verbas conquistadas pelos mesmos, sejam utilizadas nas obras 
indicadas por eles, sem se importar com os trabalhos dos Vereadores para as conquistas de 
Emendas junto aos Deputados Federais e Estaduais. Fala que foi a Brasília junto aos 
Vereadores e conquistou recursos financeiros, junto a Deputada Federal Bruna, através de 
Emendas Parlamentares para a abertura e asfaltamento de via, para acesso Vila Nova São 
Roque ao Marmeleiro, na parte alta do Marmeleiro, mas teve a decepção de ver os recursos 
financeiros conquistados, serem remanejados pelo Senhor Prefeito, para outros locais da 
Cidade, indicados por outros Vereadores. Fala que se sente revoltado com os desmandos e 
as atitudes cruéis do Senhor Prefeito. Questiona o Senhor Prefeito, sobre o porquê, de 
remanejar para outros que nada fizeram, os recursos financeiros conquistados por 
Vereadores que tanto lutaram para conseguir para seus bairros. Fala que esse tipo de coisa 
tem que acabar no nosso Município, porque os Cidadãos pagam seus impostos e têm o 
direito do retorno com benefícios de melhorias no Município. Fala que há dois meses vem 
solicitando através de Indicações e Ofícios encaminhados ao Senhor Prefeito, providências 
com serviços de roçada e limpeza, nas margens e no Rio da Avenida Bernardino de Lucca, 
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no Bairro Vila Nova São Roque, que se encontra em meio ao matagal e oferece perigos aos 
motoristas, e até o momento, nada foi realizado.  

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta que os problemas municipais 
continuam. Comenta que foi citado por pessoas preocupadas, com sua pessoa, mas não 
falaram seu nome. Informa que trabalha, tem carteira assinada de gasta seu próprio 
dinheiro. Sugere às pessoas preocupadas com sua vida, que comecem a trabalhar 
honestamente, para ter seu próprio dinheiro. Fala que o pessoal do Bairro da Campininha 
sofre com o problema do lamaçal por ocasião das chuvas, por falta de manutenção nas 
estradas. Diz que o Senhor Prefeito informou que existe um planejamento, com um 
cronograma, para execução dos trabalhos realizados nas estradas, justo agora, no final do 
seu Mandato. Critica o Senhor Prefeito pelos gastos excessivos observados na folha de 
pagamento com cargos comissionados. Expõe no Telão do Plenário deste Legislativo, um 
vídeo da situação do Bairro da Campininha, de perua escolar desembarcando uma 
cadeirante em meio ao lamaçal,  cujo motorista carregou a cardeirante. Fala que no Bairro 
da Campininha, não tem condições de tráfego nas ruas, devido à falta de asfaltamento e 
manutenção nas estradas, e por lá, não é possível a circulação dos transportes coletivos, 
dos carteiros, dos coletores de lixo, e demais prestadores de serviços. 

     Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que lê nos jornais da 
Cidade, informações falsas do Senhor Prefeito e informações falsas de sua pessoa tentando 
denegrir o seu bom nome. Critica o Jornal “O Pacheco”, por divulgar informações falsas de 
sua vida, e que isso não se faz. Diz que no final de ano, vai deixar a Cidade de São Roque. 

     Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que o Senhor Prefeito informa que 
não tem recursos financeiros. Questiona o Senhor Prefeito, para onde foram os recursos do 
Orçamento?. Fala que a Prefeitura perdeu a construção de duas creches, por falta de 
dinheiro para contra partida. Ressalta que espera que o futuro Prefeito, que será votado 
nas Eleições que se aproximam, cuide bem da Cidade de São Roque. 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Informa que foi bem atendido pelo Chefe de 
Gabinete Senhor Charbel, um dos poucos Diretores que atende bem a qualquer hora, dia 
domingos e feriados, e até mesmo quando está de férias. Parabeniza o Senhor Charbel pelo 
bom desempenho dos seus trabalhos e bom atendimento aos munícipes. Agradece ao 
Senhor Charbel pelo atendimento, dispensado a ele, no Domingo às duas horas da manhã, 
para problemas de munícipes. Fala da sua indignação com o Setor de Transporte da 
Prefeitura, na área de atendimento para disponibilizar ônibus. Informa que foi muito difícil 
conseguir um ônibus, para transportar o pessoal do Velório do Distrito de São João Novo 
para o Cemitério de São Roque. Fala que o responsável pelo Transporte é o COCA, 
candidato para a próxima Eleição, e espera que ele não esteja usando de política para esses 
assuntos de liberação de ônibus para os Vereadores. Diz que foi bem atendido pelo 
funcionário da Prefeitura, Senhor Clóvis. Informa que o ônibus trouxe o pessoal do Velório 
do Distrito de São João Novo, para o Cemitério de São Roque, deixou o pessoal lá, e foi 
muito difícil conseguir ônibus para o retorno do pessoal ao Distrito. Alerta o Senhor Prefeito, 
providências para melhor selecionar seus funcionários, para atendimento no Setor de 
Transporte. Pondera sobre a história da Praça de São João Novo, que foi formada com a 
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colaboração dos munícipes, onde brincou sua infância e é freqüentador assíduo. Relata que 
manteve na da LDO, o seu pedido de restauração da Praça do Distrito de São João Novo, e 
o Vereador Kalunga também, permaneceu com o seu pedido de reforma da Praça do 
Distrito de Maylasky, e que agora ambas as praças, foram contempladas com verba para 
restauração das praças. Informa que acompanhará a realização dos trabalhos de 
restauração das praças e fiscalizará a distribuição das verbas para essa finalidade. 
Parabeniza o seu amigo JILÓ, Professor de Capueira e Educação Física, que vem 
desenvolvendo bons projetos esportivos no Município. Fala que defende a Bandeira da área 
de Segurança. Diz que vê o bom trabalho desempenhado pela Guarda Civil Municipal, 
mesmo com a falta de efetivos. Justifica que a Cidade é grande, tem um bom número de 
habitantes, e a GCM – Guarda Civil Municipal se encontra com déficit de funcionários. Cobra 
do Senhor Prefeito, providências para a realização de concurso público para a Guarda Civil 
Municipal, que será de grande importância para o Município. Comenta que só quando a 
pessoa sofre na pele os problemas com a falta de segurança, é que dá valor a atuação dos 
agentes da Segurança. Alerta ao Senhor Prefeito Municipal para ver com bons olhos essa 
classe de policiais e abrir Concurso Público para a GCM.  

Encerram-se os trabalhos às 21h28min. 
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