ED 1079- SÃO ROQUE - 14 DE FEVEREIRO DE 2020

ATOS OFICIAIS
Ata da 1ª Sessão Ordinária de 3 de fevereiro de 2020.
4º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura.
Presidência: Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio Mariano e
Rafael Tanzi de Araújo
Secretaria: Etelvino Nogueira e Alacir Raysel
Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira,
Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton
Dias Bastos, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva.
Vereadores Ausentes: Rafael Marreiro de Godoy.
Início dos trabalhos às 14h04min. Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo Vereador Rogério Jean da Silva.
1.
A Ata da 41ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 09 de dezembro de 2019, foi lida e aprovada por
unanimidade;
2.
A Ata da 24ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 09 de dezembro de 2019, foi lida e aprovada
por unanimidade;
3.
A Ata da 01ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 10 de janeiro de 2020, foi lida e aprovada por
unanimidade;
4.
A Ata da 02ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 10 de janeiro de 2020, foi lida e aprovada por
unanimidade;
5.
A Ata da 03ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 10 de janeiro de 2020, foi lida e aprovada por
unanimidade;
6.
A Ata da 04ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 21 de janeiro de 2020, foi lida e aprovada por
unanimidade;
7.
A Ata da 05ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 21 de janeiro de 2020, foi lida e aprovada por
unanimidade;
8.
A Ata da 06ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 21 de janeiro de 2020, foi lida e aprovada por
unanimidade;
9.
A Ata da 07ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 21 de janeiro de 2020, foi lida e aprovada por
unanimidade;
10.
O Primero Secretário faz a leitura do relatório mensal sobre a execução da coleta, tratamento e destinação final do lixo da Estância Turística de São Roque referente a aos meses de novembro e dezembro/2019 e
informa que o mesmo encontra-se disponível para consulta na Diretoria Técnica Legislativa.
Projetos do Executivo:
1. Veto Nº 1/2020 ao Projeto de Lei Complementar Nº 3/2019-E, 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”.
2. 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”.
3. Projeto de Lei Nº 8/2020-E, 29/01/2020 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a Prefeitura a conceder
prêmios aos atletas melhores classificados na 73ª Corrida de Aleluia e dá outras providências”.
4. Projeto de Lei Nº 9/2020-E, 31/01/2020 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial no valor de R$ 110.000,00”.
5. Projeto de Lei Nº 10/2020-E, 31/01/2020 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no valor de R$85.000,00”.
Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 75/2019-L, 13/09/2019 de autoria do Vereador José Alexandre Pierroni Dias, que “Institui a
Campanha de Conscientização sobre Depressão na Infância e na Adolescência, no âmbito do Município de São
Roque e dá outras providências”.
2. Projeto de Lei Nº 81/2019-L, 08/10/2019 de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, que
“Insere no Calendário Oficial da Estância Turística de São Roque o "Dia do Combate a Obesidade".
3. Projeto de Lei Nº 2/2020-L, 08/01/2020 de autoria do Vereador Rogério Jean da Silva, que “Determina as dimensões de vias públicas localizadas nos bairros Vila Amaral e Parque Aliança”.
4. 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”.
5. Projeto de Lei Nº 4/2020-L, 10/01/2020 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, que “Altera a redação do
Art. 1º da Lei nº 2.569, de 22/03/2000, que dá denominação de "Estrada da Serrinha do Carmo" a via pública
localizada no Bairro do Carmo”.
6. Projeto de Lei Nº 6/2020-L, 14/01/2020 de autoria do Vereador Rogério Jean da Silva, que “Dispõe sobre o
atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica e dá outras providências”.
7. Projeto de Lei Nº 10/2020-L, 22/01/2020 de autoria do Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes, que “Dá a
denominação de Creche "Professor Newton Bastos" a próprio público localizado na Campininha”.
8. 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”.
9. Projeto de Decreto Legislativo Nº 1/2020-L, 22/01/2020 de autoria do Vereador José Luiz da Silva César, que
“Concede Placa Homenagem em Sessão Alusiva ao Dia Internacional da Mulher 2020”.
10. Projeto de Decreto Legislativo Nº 2/2020-L, 22/01/2020 de autoria do Vereador Newton Dias Bastos, que
“Concede Placa Homenagem em Sessão Alusiva ao Dia Internacional da Mulher 2020”.
11. Projeto de Decreto Legislativo Nº 3/2020-L, 22/01/2020 de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, que
“Concede Placa Homenagem em Sessão Alusiva ao Dia Internacional da Mulher 2020”.
12. Projeto de Decreto Legislativo Nº 4/2020-L, 22/01/2020 de autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, que
“Dispõe sobre a concessão de “Medalha do Mérito Faustina Maria das Dores” em Sessão Solene Alusiva ao Dia
Internacional da Mulher”.
Requerimentos:
1.
Vereador José Luiz da Silva César: Nº 1 - Solicita informações referentes a implantação de ambulatório
médico e um consultório odontológico nas dependências do Prefeitura Municipal; Nº 2 - Solicita informações referente aos custos que o Poder Executivo teve com a obra realizada da abertura do pontilhão, localizada na Rodovia
Quintino de Lima; Nº 3 - Solicita informações referentes aos vencimentos com reajustes para 2020 dos servidores
públicos; Nº 6/2020 - Solicita informações referentes a Reestruturação Administrativa e Plano de Carreira dos
Servidores Públicos.
2.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 4 - Solicita informações referentes aos motivos
da paralisação das obras da ponte do Guaçu; Nº 20/2020 - Solicita informações referentes ao estado em que se
encontra o asfalto na Rua Antonio Meleiro.
3.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Etelvino Nogueira: Nº 5/2020 - Solicita informações e documentos referentes ao Centro de Ação Social do Município (CAS).
4.
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 12 - Solicita informações referentes aos 700 bicos de luz que serão
retirados do Centro de São Roque e que serão redistribuídos aos bairros; Nº 13/2020 - Solicita informações sobre
como se encontra o processo de instalação das redes de esgoto dos Distritos de Maylasky e São João Novo.
5.
Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 14 - Solicita informações a respeito da localização exata da via pública denominada através da Lei 3.850/12, localizada no bairro da Campininha; Nº 19/2020 - Solicita informações
a respeito da existência de cursos de capacitação do efetivo da GCM de São Roque.
6.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 15 - Solicita informações referentes as manutenção necessárias na EMEI Ruth Zavarize, São Rafael; Nº 16 - Solicita informações referente a colocação de um bico de luz na
rua Jaboticabal na altura do número nº323, Vila Nova São Roque, assim como a retirada de entulhos da calçada
no mesmo local; Nº 18/2020 - Solicita informações referentes as respostas do Req.200/2019, referente a Ponte
do Guaçu.
7.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 17/2020 - Solicita informações sobre a possibilidade do Poder
Executivo adotar providências para que seja implantada no Munícipio a Carteira de Identificação do Autista.
Indicações:
1.
Vereador Alacir Raysel: Nº 1 - Solicita a realização dos serviços de capinação, limpeza e roçada no
bairro do Jardim Villaça.; Nº 2 - Solicita a realização dos serviços de capinação, limpeza e roçada no bairro do
Jardim Mosteiro.; Nº 3 - Solicita a realização dos serviços de capinação, limpeza e roçada no bairro do Gabriel
Piza.; Nº 4 - Solicita a realização dos serviços de capinação, limpeza e roçada no bairro do Taboão.; Nº 5 - Reitera as indicações nº747/2019 e 946/2019 referente ao asfaltamento da Rua Olavo Capuzzo, bairro do Taboão.;
Nº 6 - Reitera as indicações nºs 944 e 1079/2019 referente ao asfaltamento da Rua Júlio de Lucca, Taboão.; Nº
23 - Solicita a implantação de lombada na altura da Estrada do Vinho (próximo ao Restaurante Pica Fumo); Nº
24/2020 - Solicita a implantação de uma lombada no Taboão, no cruzamento da Av. Prefeito Zito Garcia.
2.
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 7 - Solicita realização da operação tapa-buraco nas ruas
do Bairro do Esplanada Mendes.; Nº 8 - Solicita realização da operação tapa buraco no bairro do Jardim Conceição.; Nº 9 - Solicita realização da operação tapa buraco no bairro do Parque Aliança.; Nº 10 - Solicita realização
da operação tapa buraco no bairro Vila Amaral.; Nº 13 - Solicita instalação de um ponto de ônibus na Rua Madre
Silva (em frente a chácara Martins), bairro Parque Aliança.; Nº 14 - Solicita a aquisição de um parquinho infantil
para a instalação no Largo dos Mendes.; Nº 16 - Solicita ao Dep de Trânsito que realize um estudo sobre a possibilidade de após as 20 hrs libere o estacionamento dos dois lados na Avenida Bandeirantes.; Nº 17/2020 - Solicita
ao Departamento de Trânsito a instalação de uma lombada na Rua Antônio Joaquim de Moraes (Buracão).
3.
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda, Alacir Raysel: Nº 11/2020 - Solicita ao Departamento de
Trânsito para que verifique as vagas de estacionamento na Avenida Três de Maio, principalmente no período
noturno para que favoreça o comércio local.
4.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 12/2020 - Solicita a pavimentação asfáltica na
Rua Nelson Silva Nunes, Taipas de Pedra, Maylasky.
5.
Vereador Flávio Andrade de Brito: Nº 15/2020 - Solicita a ampliação da EMEI de São João Velho.
6.
Vereador José Luiz da Silva César: Nº 18/2020 - Indica ao Poder Executivo que utilize os trilhos, mourões e a viga grande na ponte de linha férrea localizada na Estrada do Vinho.
7.
Vereador Alacir Raysel, Newton Dias Bastos, Marcos Roberto Martins Arruda:
8.
Nº 19/2020 - Solicita a capinação e limpeza da trilha no bairro do Jardim Suíça (próximo ao Ginásio
Municipal).
9.
Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 20 - Solicita motonivelamento e cascalhamento na estrada Mario
de Andrade até a divisa com Araçariguama no bairro Butantã.; Nº 21 - Solicita poda das árvores na esquina da
rua Antonio Augusto da Silva com a Avenida Bandeirantes, mais precisamente no quiosque ao lado do espaço
educa-trânsito.; Nº 22 - Solicita operação tapa buraco no bairro Paisagem Colonial.; Nº 27 - Solicita limpeza da
viela que liga a rua Gérbera à Rodovia Prefeito Quintino de Lima no bairro Paisagem Colonial.; Nº 28 - Solicita limpeza da viela que liga as ruas Guilhermino Vieira Duro a Thomaz Antonio Gonzaga no bairro Paisagem Colonial.;
Nº 33 - Solicita poda de árvore na Avenida 3 Maio, mais precisamente no trecho entre as ruas Capitão Silveira
Vieira até a rua Capitão Julio de Oliveira.; Nº 34 - Solicita a poda da árvore existente na Av. 3 de Maio, próximo ao
numeral 466 da via e também na esquina com a rua Capitão Fernão Paes de Barros.; Nº 35 - Solicita o serviço de
motonivelamento e cascalhamento em todas as ruas do bairro Monte Serrat, pertencente ao distrito de São João
Novo.; Nº 36 - Solicita o serviço de motonivelamento e cascalhamento em toda a extensão da estrada da Capela
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do Cepo, que liga a estrada dos Pessegueiros até a estrada do Sorocamirim, na esquina com a chácara Corinthians; Nº 37/2020 - Solicita o serviço de motonivelamento e cascalhamento nas alamedas Cotovias, Tucanos e
Colibris, ambas localizadas no loteamento Morada dos Pássaros, bairro Gabriel Piza.
10.
Vereador Etelvino Nogueira: Nº 25 - Solicita os serviços de motonivelamento, cascalhamento para as
vias: Estrada da Lagoa, Aguassai, Pilão d'água , Joaquim Silveira dos Santos e dos Venâncios; Nº 26 - Solicita os
serviços de motonivelamento, cascalhamento para os Loteamentos Horizonte Verde I, II, III e IV, Sun Valey, Las
Brisas, Chácaras Auroras, Clubes dos Oficiais, Jardim Camargo e Alto do Carmo; Nº 38 - Solicita a realização
dos serviço de motonivelamento e cascalhamento das ruas do Loteamento Mombaça l-ll e lll, bairro do Mombaça;
Nº 39 - Solicita a realização dos serviço de motonivelamento e cascalhamento nas Estradas do Moreira, das
Acácias e da Grama, bairro do Saboó .; Nº 40 - Solicita a realização dos serviços de roçada, limpeza nas bocas de
lobo e canaletas na Estrada do Carmo e a estrada que liga ao Carmo a Canguera.; Nº 41 - Solicita a manutenção
das quadras das escolas do Carmo, do Juca Rocha, bem como roçada nas calçadas entorno; Nº 42 - Solicita
a realização de manutenção nos brinquedos das Escolas localizadas nos bairros do Mirim, do Carmo, do Juca
Rocha e do Sáboo; Nº 43 - Solicita os serviço de motonivelamento e cascalhamento na rua Benedito Vaz Pires,
ruas da Vila Lino, bairro do Caeté; Nº 44 - Solicita os serviço de motonivelamento e cascalhamento na ruas do
Loteamento Jardim da Felicidade, bairro do Pavão; Nº 45/2020 - Solicita limpeza e manutenção geral no cemitério
do Cambará,;
11.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 29 - Solicita que o Poder Executivo transforme o antigo leito
de linha férrea, no trecho que liga o centro do Distrito de São João Novo, ao bairro São Julião, em rua Oficial do
Munícipio; Nº 30 - Solicita que seja instalado a tubulação de águas fluviais no bairro São Julião, Distrito de São
João Novo; Nº 31 - Solicita que seja realizado a substituição dos postes de madeira por postes de cimento no
bairro São Julião, Distrito de São João Novo; Nº 32/2020 - Solicita que seja realizado a poda das árvores que
estão comprometendo a fiação elétrica no bairro São Julião, Distrito de São João Novo.
Moções:
1.
Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 1 - De Congratulações ao Sr. JOÃO BATISTA ARAÚJO, em face de
sua história de vida e do exemplo que vem dando no apoio prestado ao GPACI. A Moção foi aprovada por unanimidade em única discussão e votação simbólica; Nº 4 - De Congratulações à Equipe Delta da Polícia Militar de
São Roque. A Moção foi aprovada por unanimidade em única discussão e votação simbólica; Nº 5 - De Pesar pelo
falecimento da estimada Senhora Geni de Freitas Silva; Nº 8 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor
Raul Nascimento; Nº 9/2020 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Luíza Barbosa de Lima.
2.
Vereador Newton Dias Bastos: Nº 2/2020 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Adelaide
Cardeal.
3.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 6 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Éssio Mendes; Nº 7/2020 - De Congratulações a Senhora Karina Mendes em face a sua excelente atuação como árbitra da
Federação de Futebol (FPF). O autor apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da Moção para a
próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi adiado por unanimidade em única discussão e votação simbólica.
4.
Vereador Etelvino Nogueira: Nº 12/2020 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Deolinda
Antunes Ferreira.
5.
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 10/2020 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor
Albino Nunes.
6.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 11/2020 - De Congratulações aos Cabos Emerson da Silva e
Alexandre Mateus Michellon da Polícia Militar de São Roque salvaram a vida de Rafaela, no dia 28/01/2020. O
Presidente apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da Moção para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi adiado 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 Flávio Andrade de Brito: Inicia seu discurso falando sobre a eventual reforma na creche de
São João Velho, relata que este feito é uma reinvindicação antiga dos moradores daquela região. Exalta sua felicidade do seu pedido estar sendo atendido, diz que a creche será contemplada com construções de mais salas
de aula, banheiros novos, ampliação do refeitório e da cozinha, bem como outras melhorias. Faz um pedido de
certidão da referida escola para nomear a mesma. Reivindica melhorias para outras localidades como o Bairro
Mont Serrat, conta que em visita ao bairro pode observar que precisam ser efetuadas reparações especialmente
nas ruas Luiz Marassati e João Garcia da Silva, diz que as ruas estão intransitáveis, e que o problema se intensifica pois as aulas começaram e as vans são conseguem pegar os alunos pelas vias supracitadas. Solicita também
a implantação da rede de esgoto em frente da EMEI de São João Velho, bem como requer solicita a limpeza das
ruas da Vila Belo, em especial na Rua João Matheus de Barros, pois os matos naquele local estão excessivos.
Ademais pede uma atenção especial do prefeito no Bairro do Cruzeiro na Santa Terezinha, diz que o campo localizado naquele local está praticamente abandonado. Explica que está pleiteando agora, pois sabe a prefeitura
tem condições agora de estar concretizando esses pedidos. Fala que entende o papel do Vereador de cobrar e
que está vendo que a administração atual vem cumprindo seus encargos.
2.
Vereador José Luiz da Silva César: Comenta sobre o abandono de alguns bairros, em especial no bairro do Vinhedo, diz que os moradores desse bairro clamam urgentemente por melhorias, diz que é preciso focar
no saneamento básico naquele bairro, pois esta é uma reivindicação da população que clama nas redes sociais.
Diz que para adentrar ao referido bairro, há uma grande dificuldade, pois em decorrência da chuva, as pedras
desceram para o asfalto, dificultando o trafego de veículo e pedestres naquele local. Critica a proibição do preito
em não permitir a construção das lombadas na Rodovia Prefeito Quintino de Lima, fala que a proibição da mesma
não é de competência do poder executivo. Diz ser lamentável observar as situações do atual governo. Comenta
que houve uma promessa do prefeito para um reajuste no salário dos servidores no mês de agosto do ano de
2019, bem como um possível plano de carreira, diz ser o básico para o funcionalismo público. Diz que não consegue parabenizar o prefeito, pois há uma grande defasagem no que tange a conclusão das obras, como também
outros problemas. Relata que é preciso que exista projetos para que exista um controle. Fala sobre o problema
de bichos peçonhentos em escolas e creches do município, diz que é preciso fazer a manutenção continuamente
nesses locais.
3.
Vereador Julio Antonio Mariano: Comenta sobre um ofício da Caixa Econômica Federal em que trata
sobre a liberação dos recursos das obras de interligação do Jardim Marieta com a Quinta do Teixeira, diz que
trata-se de um feito conseguido por ele em apoio de outros políticos, em contrapartida há outro ofício com uma
emenda parlamentar para a reforma da rodoviária em que a união está liberando 10% de cada vez, todavia relata sobre a dificuldade de concluir uma obra com esta porcentagem que está sendo liberada, diz que este valor
corresponde a R$38.000,00 (trinta e oito mil reais), dificultando o acabamento da obra. Relata que com a sua
preocupação em ralação a obra enviou um ofício ao gabinete do Presidente, que o respondeu em 6 dias, tomando
as devidas providências. Comenta que nesta semana procurará saber quem está liberando esta porcentagem
para que consiga alterar esta forma de liberação. Comenta que há diversas notícias boas, como a substituição
da grama sintética da quadra de futebol Society São Rafael feitas com as emendas impositivas, que foi dívida
em duas partes, destinas a saúde e para a recuperação da referida quadra. Parabeniza o governo pelo início da
rotatória em frente ao Manley Lane, o que irá melhor na agilidade do fluxo de carros, bem como melhorará na
arquitetura da cidade. Relata que protocolou um projeto nesta casa de leis a respeito dos bueiros, o projeto que
se chama de bueiro inteligente, facilitando a limpeza dos mesmos.
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Parabeniza a colocação do nobre Vereador Julio e solicita para
que seja realizado a construção de mais cestos.
Vereador Julio Antonio Mariano: Finaliza seu discurso agradecendo a todos.
4.
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Relata que começa seu ano político com muita energia ao
ver que as coisas estão melhorando. Agradece ao Deputado Federal Vitor Lippi que contemplou o munícipio junto
a outros políticos com o valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) destinados a Santa Casa de
Misericórdia, em especial ao término das obras do centro cirúrgico e do pronto socorro. Diz que é preciso discernir
as falácias da realidade, convida a todos para que vejam as melhorias que estão sendo realizadas no hospital.
Fala que ainda existem falhas a serem corrigidas, mas que todos serão responsabilizados caso haja imprudência,
negligência e imperícia. Comenta que obras estão se iniciando em bairros, escolas e creches, bem como todos os
carros estão tendo aproveitamento. Fala que assim como os erros, as qualidades também precisam ser apontadas. Cumprimenta a guarda municipal pelo cuidado em sempre manter a ordem e civilidade, mesmo o momento
não sendo fácil em todas as cidades do país. Diz achar que não há como corrigir 100 anos em 10 dias. Reitera
seu discurso para que se atentem com falácias, fala que é preciso existir cooperação para o bem de todos, pois
é preciso que exista verdade. Fala que defendem os engenheiros da prefeitura e não aceita que desmereçam o
serviço dos mesmos, fala que é preciso que exista responsabilidade nos atos e nas falas. Finaliza seu discurso
dizendo que houve o reajuste para os funcionários de 4,5% e esse é um dos motivos para se afirmar que existe
comprometimento da gestão.
5.
Mauro Salvador Sgueglia de Goes: Parabeniza o Vereador Marquinho Arruda pelas palavras, bem
como os funcionários, diz ser mais fácil criticar do que verificar a realidade, diz que há 3 anos a cidade mudou,
mesmo com diversas discordâncias entre os nobres vereadores. Fala que é preciso existir muita responsabilidade
quanto ao Plano Diretor, pois haverá pessoas de má-fé interessadas no mesmo. Solicita a implantação de um
arquiteto urbanístico para que possa trabalhar em conjunto dos 15 vereadores para que exista uma discussão
adequada em cima do projeto que virá do executivo e para que se desenvolva da melhor maneira possível. Cumprimenta também o Deputado Vitor Lippi, bem como João Caramez, pois estes muito fazem pela cidade. Fala que
fica entristecido com pessoas que apenas criticam, pois é muito mais simples ter esse tipo de atitude. Relata que
quando é falado, precisa ser cumprido. Fala que é preciso melhorar a qualidade de vida do munícipe e não só
fazer política, pois é preciso tem comprometimento com a verdade.P
Ordem do Dia:
1. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 69/2019-L, 01/11/2019, de autoria dos Vereadores Etelvino Nogueira,
Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio
Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy, Rogério
Jean da Silva, que “Revoga o artigo 155 da Lei Orgânica Municipal”. O Projeto foi aprovado por 12 (doze) votos
favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador José Alexandre Perroni Dias em segunda discussão, votação
nominal e maioria qualificada.
Explicação Pessoal:
1.
Vereador Newton Dias Bastos: Comenta que os Vereadores que o antecederam na tribuna já disseram
aquilo que este Vereador planejava falar. Cumprimenta ao Presidente desta Casa, Vereador Toco. Explica que
neste ano, os Vereadores serão três pessoas distintas: A pessoa física de cada um, a pessoa jurídica do Vereador,
e a pessoa pré-candidata ao cargo na eleição. Portanto, neste ano eleitoral é preciso ter discernimento a respeito
das atitudes, ponderando cada caso. Exemplifica a pessoa física de Niltinho ao se transformar na pessoa jurídica
do Vereador Niltinho em prol de melhorar determinada situação. Aponta que os Vereadores da oposição podem
fazer críticas que nem sempre são necessárias. Nesse sentido, indica que as responsabilidades dos Vereadores
são muito maiores do que daqueles que pretendem entrar como candidatos, pois os mesmos têm a responsabilidade de falar a verdade e colocar em prática aquilo que já foi concedido (o mandato). Diz que o último ano de
mandato é o momento de mostrar aquilo que conseguiu de melhoria para a cidade, divulgar o que está melhorando e o que precisa de atenção. Questiona as críticas que fazem sobre “fazer porque é ano eleitoral”, isto é
indigno! Por se tratar de ano eleitoral, a cidade deve parar? Aponta que os Vereadores devem exigir o respeito
na medida que é exigido dos mesmos. Outra coisa que este Vereador iria comentar, que já foi adiantado pelo

