
 

Alexandre Rosa fala sobre assuntos 
polêmicos em São João da Barra 
 

 
 
O presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Rosa, concedeu ampla e 
exclusiva entrevista à revista Somos Assim, onde fala sobre desapropriação no 
5º Distrito para área industrial do Super Porto do Açu, vícios de 
inconstitucionalidade na lei que transforma área do Distrito Industrial em área 
de interesse ambiental e rural, obras na Câmara, CPI, brigas de galo, saída do 
grupo de Carla Machado, candidatura a prefeito de SJB, Cinco Cavaleiros do 
Apocalipse, mudanças no regimento da Câmara, eleição de Gersinho e futura 
chapa para a prefeitura, exoneração de funcionários da Câmara por ordem 
judicial e ameaças de banho de sangue caso os produtores do 5º Distrito que 
tiveram terras desapropriadas sejam retirados à força. 
 



Somos Assim: A aprovação da lei que tornou área de interesse ambiental e 
rural o 5º Distrito, programada para ser o distrito industrial do Porto do Açu, 
teve uma repercussão enorme. O que houve? 
 
Alexandre Rosa: A Câmara tem tentando estabelecer um diálogo com a 
empresa e o Estado, junto aos produtores rurais. A gente não pode agir de 
radicalismo, mas também não pode virar as costas para a população. 
 
S.A.: Você não achou radical uma lei dessas, que pode impedir todo esse 
investimento? 
 
Alexandre: Na verdade, a lei está tramitando. Nós usamos de um instrumento 
para tentar estabelecer esse diálogo, porque a boa vontade a gente não está 
vendo. 
 
S.A.: Então vocês não teriam a intenção final de parar o Porto com essa lei? 
 
Alexandre: Não, de jeito maneira, até porque o Porto é uma realidade. O que 
está se discutindo é esse Distrito Industrial, que corresponde a praticamente 
50% do território do Município e 70% do território do 5º Distrito. A briga toda é 
por uma faixa de terra de Campo de Praia, onde tem a maioria dos residentes, 
e que não está se chegando a um consenso por falta de diálogo. 
 
S.A.: Quando você fala que esta lei está apenas tramitando, vocês não levá-la 
até o fim? 
 
Alexandre: Nós pretendemos levá-la até o ponto em que haja entendimento. Se 
os proprietários chegarem a um consenso junto ao governo e à empresa, e 
ficar bom para eles, para gente é o que interessa. Nada mais do que isso. Eu 
quero mais é que eles estejam satisfeitos e que a gente possa colocar um 
ponto final nessa situação. 
 
S.A.: E se houver o veto de Carla?  
 
Alexandre: Pretendemos derrubar o veto. 
 
S.A.: Mas aí a lei fica sancionada. Não tem mais negociação. 
 
Alexandre: Mas aí vai parar na Justiça. A gente sabe que é uma briga que vai 
acabar chegando à Justiça. 
 
S.A.: Há quem diga que essa lei é inconstitucional. 
 
Alexandre: Existem vícios, de repente, de inconstitucionalidade, não posso 
garantir. Assim como também a lei de Zoneamento. 
 
S.A.: Dr. João Paulo Granja (presente à entrevista) que é o procurador geral da 
Câmara, você examinou essa lei? 
 
João Paulo: Não. 



 
S.A.: Vocês propuseram uma lei sem ouvir o procurador geral da Câmara? 
 
Alexandre: No dia que a gente for apreciar o veto vai estar presente o deputado 
Paulo Ramos que foi quem esteve com os proprietários de terras e que nos 
orientou em relação a essa lei de tombamento. 
 
S.A.: Como o deputado entrou nessa história? 
 
Alexandre: Através dos produtores. Eles foram até a Assembléia Legislativa 
para cobrar uma ação e o Paulo Ramos foi quem demonstrou maior interesse 
em estar na causa com eles e foi até lá, numa audiência pública que teve no 
Campo da Praia, e propôs essa lei. Ele fez a lei em seu gabinete e encaminhou 
aos produtores. Eles pediram para que a gente pudesse estar ingressando com 
essa lei do tombamento na Câmara Municipal. A gente não queria levar essa 
discussão a ferro e fogo. A gente quer mesmo que tenha um diálogo, que eles 
atendam a expectativa, que eles abram mão de parte dessa área. 
 
S.A.: Esse diálogo consistiria em quê? 
 
Alexandre: Seria a negociação individual com esses proprietários. Existe a 
desapropriação, mas em algumas áreas foi feita negociação individual com os 
proprietários. Estão usando de dois pesos. Se é uma desapropriação, é para 
toda área. Ou se é uma negociação individual com alguns particulares, por que 
não com todos?  
 
S.A.: Tem uma lei que foi aprovada em 31 de dezembro de 2008 sobre a 
redistribuição distrital e o macro zoneamento de SJB. Teve uma audiência 
pública e foi publicada no Diário Oficial. Mas você não compareceu, e vocês 
reclamavam muito que não havia debate... 
 
Alexandre: Eu participei de quase todas as audiências. Essa audiência, por 
motivo de força maior, eu não pude comparecer.  
 
S.A.: Nós fizemos essa pergunta, porque ouvimos muito você dizendo nos 
programas de rádio que não havia debate. Mas aqui houve audiência pública e 
você não foi. 
 
Alexandre: Eu estou justificando. 
 
S.A.: Na época você era do grupo de Carla? 
 
Alexandre: Sim. Eu era aliado de Carla. Tanto é que fui eleito no palanque dela. 
 
S.A.: Nesse período de 2008 você já estava saindo do grupo de Carla? 
 
Alexandre: Olha o que aconteceu: em 2008 fomos eleitos, eu e a prefeita. Após 
a eleição, existiu por parte do vereador Neco e o comando da Câmara, na 
época, a intenção de que Neco permanecesse presidente da Casa. Eles 
fizeram uma lei intitulada de lei Neco, onde o vereador mais votado no pleito 



seria automaticamente o presidente da Câmara. Eu e o vereador Gersinho, por 
fazermos parte do grupo da prefeita e que sempre pleiteamos a eleição, porque 
gostaríamos de ter essa oportunidade que, até então, só havia sido dada a 
Neco. Seria a terceira vez consecutiva se eu e Gersinho não ingressássemos 
na Justiça com um mandado de segurança para que a lei fosse derrubada, 
estaria valendo até hoje. A partir do momento que ele fez aquela lei, começou o 
processo de rompimento meu e do vereador Gersinho com o grupo da prefeita. 
Foi um processo natural. A Justiça local nos concedeu uma liminar. 
Ingressamos na justiça e, por unanimidade dos desembargadores, foi 
derrubada a lei Neco no TJ. A partir do momento que ingressamos com o 
mandado desegurança para derrubar a lei, estávamos declarando 
indiretamente que estávamos rompendo. Só que, na verdade, estávamos 
buscando um direito nosso no espaço político que competia a nós também. 
Antes mesmo desse processo, o vereador Neco ligou para mim e perguntou 
qual era minha posição com relação à mesa diretora. Eu disse a ele que 
mesmo não tendo tido a oportunidade nas últimas duas eleições da Câmara, 
continuo candidato, mas que iria aguardar a prefeita. Ele disse que falaria com 
ela para ligar pra mim. Mas eu sabia que ela estava envolvida com a campanha 
de Rosinha para o 2º turno. Eu perguntei ao Neco qual era a posição dele 
sobre a mesa diretora. Ele me disse que se quisesse era presidente desde já, 
que bastava mudar duas palavrinhas no regimento interno para ser 
automaticamente presidente. E, sabendo dessa insatisfação minha e do 
Gersinho, que fazíamos parte do grupo da prefeita, o grupo de oposição, que 
eram três, nos chamou. E nós, com mais três, cinco, compomos o grupo, e eu 
passei a pleitear a presidência da Câmara para o primeiro biênio e o Gersinho 
para o segundo biênio. Houve um compromisso do grupo de manter isso, o que 
a gente cumpriu, na sexta-feira dia 25. 
 
S.A.: Você dizia que não seria candidato a prefeito. Agora você está se 
lançando candidato, o que mudou? 
 
Alexandre: Eu não me lembro de ter dito que não seria candidato. Eu posso ter 
dito que não seria candidato concorrendo com a prefeita na reeleição. 
 
S.A.: Hoje você está decidido a ser candidato na próxima eleição? 
 
Alexandre: Eu vou buscar junto ao meu partido a vaga de candidato. Eu 
pretendo ser. Mas também estarei procurando uma aliança junto ao grupo 
político a que eu pertenço hoje. 
 
S.A.: No seu grupo político, o Gersinho, futuro presidente da Câmara, é do 
partido de Carla. E a fidelidade partidária? 
 
Alexandre: Ele é do partido da prefeita, mas existem algumas expectativas. 
Existe a questão da “janela” que vai ser votada no Congresso; existe a 
possibilidade de ele estar determinado a querer disputar a eleição em outro 
partido, de um ano antes deixar o mandato e ingressar em outro partido... 
Existem várias possibilidades. Existe também a possibilidade de eu e o 
vereador Gersinho formarmos uma dobradinha e, lá na frente, vermos quem 



poderá encabeçar (a chapa), de acordo com pesquisas sérias e a vontade da 
população. 
 
S.A.: Você não acha que essa lei (que torna de interesse ambiental e rural o 5º 
Distrito) pode atrapalhar o desenvolvimento de SJB, da região e do estado 
todo? 
 
Alexandre: O Porto já é uma realidade. 
 
S.A.: Mas o Porto sem o distrito industrial não é nem meia realidade, porque 
ele precisa da fabricação para exportação. 
 
Alexandre: Só que no projeto inicial não tinha o distrito industrial, que será 
muito bom para a região. Existe a parcela da população que está com 
expectativa de geração de renda, mas existe a parcela da população que está 
sendo imposta a ela a deixar as suas terras, deixar de produzir, deixar o 
vínculo que tem. É muito mais difícil na vida quem tem que perder, do que 
aquele que tem expectativa de ter algo. Você quando tem a expectativa de ter, 
você vai trabalhar para conquistar. Mas é muito duro você, depois de 
conquistar certa estrutura, perder. 
 
S.A.: Existe um projeto de agrovila moderna, com laticínio, galpões, máquinas 
agrícolas. Apresentaram isso a vocês? 
 
Alexandre: Não. Eu até questionei na rádio local pelo seguinte: dia 11 foi 
votada a lei do tombamento. No dia 21 houve um pronunciamento que essa 
agrovila com toda a infraestrutura seria apresentada. Eu torço para que seja 
apresentada o mais breve possível e que atenda a expectativa daquelas 
pessoas e que a gente consiga resolver isso. Eu passei meu mandato todo em 
torno desse assunto. Eu sempre tentei estabelecer um diálogo. Nós pedimos 
que a empresa pudesse ceder algo, mas eles estão irredutíveis demais. A 
gente vê que é um território imenso e é possível que se chegue a um 
consenso, cumprindo algumas exigências feitas por parte daquele povo que 
está lá e que tem o direito de exigir algo melhor, mais sensato, para que eles 
possam permanecer ou deixar suas terras por algo que seja realmente 
compensatório. 
 
S.A.: O Ministério Público exigiu que se realizasse um concurso e exonerasse 
cem pessoas, mas você abriu um concurso com apenas 11 vagas.  
 
Alexandre: Exoneramos 70, mais ou menos. 
 
S.A.: Se você exonerou 70, como que agora consegue trabalhar só com 11? 
 
Alexandre: Eu já teria que, lá pro meado do ano, exonerar cerca de 30 ou 40% 
da folha de pagamento da Câmara. A gente, como gestor, não pode 
ultrapassar 70% do limite de gastos com o pessoal. Nós fizemos uma previsão 
de orçamento para 2010 no valor de três milhões e oitocentos mil. Com a PEC 
dos vereadores, onde os suplentes estavam pleiteando a vaga, e dentro desse 
mesmo projeto tinha a diminuição do repasse para as Câmaras. Foi 



inconstitucional a entrada dos vereadores para esse ano de legislatura, pela lei 
da anterioridade. Mas continuou valendo dentro do mesmo projeto a diminuição 
do repasse. Em SJB, com média de 30 mil habitantes, esse repasse cai de 8 
para 7%, como caiu. Nós perdemos em média 500 mil reais no orçamento da 
Câmara. Havia também uma estimativa de receita por parte do Poder 
Executivo, na parte de ISS por conta dos serviços prestados no Porto do Açu, 
onde a gente teria também aumento de receita. Mas houve um déficit de 
arrecadação no Poder Executivo; e a gente perdeu mais, em média, R$ 500 
mil. Ou seja, com a PEC dos vereadores e mais o déficit de arrecadação, nós 
perdemos cerca de R$ 1 milhão neste ano. Então eu já teria que exonerar 
cerca de 30 a 40% para adequar ao limite de 70% de pessoal, aí veio a decisão 
judicial quando, de forma mais eficaz, eu tive que estar exonerando aquelas 
pessoas. Dentro de 70, 20 continuaram. Alguns foram para firmas terceirizadas 
e alguns realmente foram exonerados. 
 
S.A.: Você acha que com a eleição de Gersinho para a presidência da Câmara 
sua candidatura vai perder força? 
 
Alexandre: Eu vejo que faz parte de um processo. A presidência da Câmara 
veio a somar no meu currículo. Hoje há uma nova estrutura no setor 
administrativo da Câmara, no atual plenário e nos gabinetes. Temos feito as 
sessões itinerantes, levando a Câmara mais próxima à população. 
 
S.A.: Em relação a isso, nós recebemos um e-mail da Lilian (assessora de 
comunicação) com uma nota oficial da Câmara dizendo que em sessão você 
havia explicado tudo em relação àquela obra. Mas você apenas mostrou as 
notas fiscais. Naquela obra você teria que ter o certificado técnico da empresa 
e um responsável técnico aprovado pelo CREA, uma placa na porta, ordem de 
serviço com três orçamentos, planilha orçamentária com todos os itens da 
obra, material e mão de obra, e todos os valores. 
 
Alexandre: Na sexta-feira de manhã a gente chegou tarde para fazer a sessão 
da eleição. Ela me falou que havia o pedido e a gente já está providenciando 
para entregar os documentos. 
 
S.A.: Não teria que ter sido feito antes? No próprio site da Câmara tem uma 
matéria onde vocês exigem placas de obras da prefeitura. 
 
Alexandre: Mas o valor da obra está no quadro de avisos da Câmara. 
 
S.A.: Pela lei você tem que ter o responsável técnico com a placa na porta. Não 
basta colocar no quadro de avisos. Qual empresa está fazendo a obra? 
 
Alexandre: A razão social é Fábio e Fernanda Construtora Limitada. Mas o 
nome da empresa eu não lembro. 
 
S.A.: Quem é o proprietário? 
 



Alexandre: Fábio e Fernanda. Eu mandei que fosse providenciado tudo o que 
você está pedindo. Há dispensa de licitação porque o valor da obra é de 
quatorze mil trezentos e cinquenta reais.  
 
S.A.: Mas mesmo com dispensa de licitação a lei não dispensa três orçamentos 
diferentes, uma planilha orçamentária, a placa lá fora, nome da empresa e o 
responsável técnico... Essa empresa é de quem? É da irmã de um assessor do 
Camarão, o Max? 
 
Alexandre: Não. Informação errada. Fábio e Fernanda são os proprietários. Eu 
desconheço que seja parente do Max.  
 
S.A.: Você conhece a família dele? 
 
Alexandre: Quase todos. 
 
S.A.: Tem irmã que tenha empresa? 
 
Alexandre: Desconheço, e jamais iria colocar uma empresa que tivesse ligação 
de assessoramento com vereador. Eu procuro tomar esses cuidados. 
 
S.A.: Mesmo não tendo tido licitação, vocês devem ter uma comissão que 
investigue. Quem faz parte dessa comissão? 
 
Alexandre: Não estou me lembrando dos nomes. Mas tem que ser funcionário 
da própria casa. Mas eu tenho tudo certinho. Antes da contratação foi visto 
junto com a minha equipe técnica. Jamais iria contratar uma empresa que 
estivesse irregular com as suas documentações. Assim como a gente está 
averiguando muitas coisas da prefeitura, conforme você falou. Nós somos um 
órgão fiscalizador. 
 
S.A.: Com certeza. Por isso que estranhamos essa obra, porque se um órgão 
fiscalizador está cobrando, tem que dar o exemplo. 
 
Alexandre: Mas não tem estranheza não. A gente está com tudo certinho. 
 
S.A.: Nós estranhamos assim que chegamos lá, porque o normal é ter a placa 
de informação. 
 
Alexandre: Mas foi colocado no quadro de avisos. 
 
S.A.: E se Carla falar que todas as informações dela estão no quadro de avisos 
da prefeitura? 
 
Alexandre: É diferente. Quem fiscaliza a prefeitura é a Câmara. A informação 
que a Câmara pede, ela tem que mandar por escrito. 
 
S.A.: Os pedidos de informações que vocês fizeram eram sobre o quê? 
 
Alexandre: Vários fatos em que, na visão da Câmara, há irregularidades. 



 
S.A.: É a segunda CPI que foi aberta? 
 
Alexandre: Sim. A primeira está no MP. 
 
S.A.: Não houve conclusão ou não teve prova de irregularidades? 
 
Alexandre: Concluso com suspeita de irregularidades. Agora o MP está 
terminando a investigação. A gente tinha determinado prazo para concluir. 
Pedimos informações e a prefeitura mais uma vez não deu. O prazo venceu e 
quando há suspeita de irregularidade é encaminhado ao Ministério Público. 
 
S.A.: Então não provou nenhuma irregularidade. E nessa segunda CPI, vocês 
acham que vão conseguir provar alguma coisa? 
 
Alexandre: Na primeira, suspeita-se. Na segunda, já há indícios de 
irregularidades. 
 
S.A.: O que vocês estão investigando? 
 
Alexandre: Matérias primas utilizadas e vínculo de pessoas ligadas ao governo, 
como cargos de confiança. 
 
S.A.: As suspeitas são sempre as mesmas quando se trata de poder público... 
 
Alexandre: Cabe aos poderes provar se cometeu ou não a irregularidade. A 
gente vai estar mostrando que numa obra de 14 mil trezentos e cinquenta reais 
na Câmara nós tivemos os processos legais. 
 
S.A.: Na verdade, o valor só muda a fórmula. O cumprimento da lei tem que ser 
o mesmo. Qual a finalidade da CPI atual? 
 
Alexandre: Toda CPI é para investigar uma irregularidade na Administração 
Pública. É para investigar se as denúncias que tivemos podem ser provadas ou 
não. Nós temos o presidente, relator e membro dessa CPI. Eu não estou 
acompanhando tão de perto a CPI. 
 
S.A.: Na decisão do Leandro Loyla, ele diz que uma CPI tem que ser composta 
por representantes de toda a Câmara. Por que a minoria da Câmara está 
ficando de fora na composição? 
 
Alexandre: O vereador Jonas é um membro da CPI. Ele faz parte da bancada 
da situação. 
 
S.A.: São três membros? 
 
Alexandre: Nossa lei Orgânica diz que as CPIs podem ter até cinco membros, 
respeitando a proporcionalidade partidária. 
 



S.A.: O Leandro Loyola diz que todos os partidos que compõem a Câmara 
devem estar representados. 
 
João Paulo Granja (procurador geral da Câmara): Nós respeitamos a decisão 
dele, mas apelamos porque a lei faculta que se nomeie as Comissões de três a 
cinco membros. Até hoje nunca houve comissão com mais de três membros. 
 
S.A.: Essa CPI foi instaurada contra a decisão do Loyola? 
 
João Paulo: Foi antes. Eles entraram com mandado de segurança depois. As 
CPIs precisam ser com número ímpar para não haver empate, então teria que 
ter três ou cinco membros. O Neco saiu para ocupar o cargo de secretário. 
Voltou agora para participar da eleição e não sei se retorna a ser secretário. No 
lugar dele estava o vereador Helinho, que estava como suplente. Logicamente, 
o partido dele teria direito a participar dessa quinta vaga. Mas, e se, por acaso, 
amanhã o Neco voltar? Vamos ter que desfazer a CPI?  
 
S.A.: É uma jogada interessante. Quando você mantém três, nunca uma 
Comissão vai ter a maioria da sua oposição. 
 
Alexandre: Mesmo se nós tivéssemos cinco membros, poderia ou não manter. 
Não foi algo que a gente fez de forma pensada, em colocar eles como minoria. 
Eu segui o regimento da casa que dizia ser no máximo cinco. Mas todas as 
Comissões da casa eram feitas com três. Até a Comissão que a prefeita, 
através do seu grupo, fez para me cassar, foi feita com três membros. 
 
S.A.: vocês vão ficar contra a decisão do Loyola? 
 
Alexandre: Estamos esperando a decisão final. 
 
S.A.: Nas famosas sessões itinerantes, vocês prestam serviços à comunidade, 
certo? 
 
Alexandre: Isso. 
 
S.A: Mas isso não é atribuição da Câmara. 
 
Alexandre: Através do projeto do Instituto Invisa é possível dentro da Câmara 
Itinerante, através da aprovação dos membros, fazer sessões itinerantes e 
prestar alguns serviços à população nessas sessões. 
 
S.A.: Você disse que teve parte do orçamento diminuído. Essas sessões não 
estão onerando a Câmara? 
 
Alexandre: Essa parte de sessão não sai da parte de pessoal. 
 
S.A.: Mas sai do orçamento geral e você diz que perderam R$ 1 milhão...  
 
Alexandre: Tudo bem. Mas eu tenho que adequar aquilo que ao ver da mesa 
diretora seja o mais importante. 



 
S.A.: Essas sessões itinerantes não ficam parecendo uma coisa eleitoreira? 
Vocês levam uma publicidade enorme para o local onde é feito o serviço, 
aumentam o custo e prestam um serviço que não era finalidade da Câmara. 
 
Alexandre: O ponto crucial é a gente estar na comunidade atraindo a 
população e, querendo ou não, o serviço prestado atrai a população, que fica 
mais perto do poder legislativo e seus representantes. Todos os vereadores, 
por questão regimental, indistintamente, têm o seu espaço. É uma coisa 
democrática, não só para visibilidade de vereadores de situação ou oposição. 
 
S.A.: Qual o custo de uma sessão dessas? 
 
Alexandre: Tem uma alternância no custo. No momento eu não sei dizer ao 
certo quanto é. 
 
S.A.: Você estava reclamando que a prefeita negou pedido de in-formação a 
vocês, mas nós ouvimos de vereadores que eles fizeram um pedido de 
informação sobre as sessões itinerantes, mas foi negado. 
 
Alexandre: Não foi isso, não. Eles fizeram um pedido de informação colocando 
que, de acordo com o regimento interno, a Câmara só poderia fazer duas 
sessões itinerantes por período. Exceto se houvesse impedimento do prédio. 
Não foi nada pensado, como foi colocado: “Eu vou fazer obra na Câmara para 
fazer sessão itinerante”. Existe o regimento interno e a lei orgânica, que é 
maior que o regimento. A lei orgânica mais atualizada diz que aprovado por 2/3 
dos membros da Câmara pode ser feita uma sessão itinerante por mês, desde 
que seja aprovado.  
 
S.A.: Pode ser feita mais de uma, desde que você faça obra na Câmara todo 
mês... Veja bem, já é a segunda vez que você responde para a gente que 
aconteceu, mas não foi “caso pensado”... Mas isso tem que ser pensado, ou 
não? 
 
Alexandre: Eu não fiz a obra da Câmara porque eu tenho que justificar a 
sessão itinerante. Não foi essa a intenção. Intenção não é o termo que quero 
colocar. Não foi proposital. 
 
S.A.: Você sabe até quantos centavos que foram pagos na obra da Câmara, 
mas não soube dizer quanto custou a sessão itinerante. Custa mais de R$ 100 
mil? 
 
Alexandre: Não chega a isso tudo. Mas eu mando para vocês.  
 
S.A.: Vereadores alegaram que a reforma foi feita após eles pedirem 
informações. 
 
Alexandre: Foi uma coincidência. Está havendo malícia e maldade por parte 
deles. Mas da nossa parte não.  
 



S.A.: A resolução 03/2009 passou para aprovação de maioria simples questões 
que seriam de maioria absoluta. Ou seja, agora só vocês (o grupo do G-5) que 
conseguem aprovação. 
 
Alexandre: Se passou de maioria simples, piorou ainda a questão. Com cinco 
membros na Câmara já dá quórum. Na maioria simples, três contra dois vence. 
Na maioria absoluta, tem que ser cinco.  
 
S.A.: Que compõem o G-5. 
 
Alexandre: A maioria simples atenderia a gente.  
 
S.A.: Então por que vocês fizeram essa resolução? 
 
Alexandre: A lei orgânica só pode ser alterada com 2/3 dos membros da 
Câmara. O regimento interno pode ser alterado por maioria absoluta. Deve ter 
havido alguma alteração no regimento interno que foi feita na Câmara, a 
maioria absoluta pode alterar o regimento, mas não pode alterar a lei orgânica. 
 
S.A.: Essa resolução foi suspensa por decisão do Loyola também.  
 
João Paulo: Na verdade, isso foi um erro material que nós corrigimos antes do 
dr. Loyola decidir. Na verdade, não houve modificação. 
 
Alexandre: Não. Isso foi no dia em que estava havendo manifestação dos 
produtores rurais e a gente fez uma alteração de uma lei lá no regimento 
interno. Naquele tumulto, os vereadores de situação pensaram que a gente 
tinha alterado a lei orgânica. Eles ingressaram com mandado de segurança na 
Justiça. O juiz pediu informação à Câmara e informamos que não havíamos 
feito isso.  
 
S.A.: Segundo eles, tem vereador que tem mais de dois assessores.  
 
Alexandre: Não. Longe de mim descumprir decisão judicial. A única sentença 
que eu recebi, eu cumpri. O ex-presidente Neco recebeu a decisão e à revelia 
não passou para mim que existia essa decisão. Quando o nosso jurídico foi ver 
se tinha algo contra a Câmara nos anais da Justiça, é que descobriu através do 
site. Nós perdemos dois ou três dias de prazo para recorrer, mas mesmo assim 
nós apelamos. A Justiça não aceitou a apelação por intempestividade do prazo. 
Nosso jurídico ingressou com outra apelação, mas a Justiça não acatou. No dia 
que veio a determinação nos dando 30 dias de prazo, eu cumpri dentro do 
prazo. 
 
S.A.: Recentemente nós fizemos uma matéria sobre briga de galo em SJB, que 
é uma coisa muito enraizada, com três rinhas de galo no município, uma muito 
frequentada, em Caetá. O que a Câmara está fazendo para combater essa 
crueldade combatida no mundo inteiro. 
 
Alexandre: Eu, particularmente, não gosto de nenhum tipo de jogo. A crueldade 
com os animais, eu entendo que existem órgãos ambientais para fiscalizar isso. 



 
S.A.: Vocês também poderiam denunciar isso. 
 
Alexandre: Já foi feita a denúncia através de vocês. Mas a gente pode estar 
apurando. Só que não foi proposição de nenhum vereador, nem de situação 
nem de oposição. 
 
S.A.: É de conhecimento geral da população a localização desses centros de 
treinamento e das rinhas. A denúncia é que um dos maiores proprietários de 
centros de treinamento é um dos vereadores do seu grupo. 
 
Alexandre: Tem que provar se realmente existe isso. 
 
S.A.: Essa semana ele tirou os galos da casa dele, mas deixou as gaiolas. 
Você deve saber de quem a gente está falando... Como presidente da Câmara, 
você deve ter conhecimento do que acontece na cidade. 
 
Alexandre: Eu sei que existe. Não vou negar que alguns colegas têm uma 
certa..., como eu vou dizer para não me comprometer e comprometer as 
pessoas? Porque de repente a gente pode ser interpretado. Existem essas 
especulações de que existem rinhas, maus tratos com animais, mas eu nunca 
frequentei. Mas não estaria atrelado a um vereador X. 
 
S.A.: Não falamos em vereador X, mas a existência dessa prática cruel em SJB 
não é mais especulação. Nós fotografamos e os endereços foram divulgados. 
Seria simples você fazer um pedido de informação à prefeitura sobre o IPTU e 
ver o proprietário ou quem aluga. 
 
Alexandre: Por que exclusivamente eu tenho que fazer? Existem na Câmara 
nove vereadores, por que eu, exclusivamente a partir da denúncia da revista, 
tenho que fazer? Eu nunca frequentei rinha de galo. Sinceramente, nem sabia 
que existe uma lei que proíbe a briga de galo propriamente dita.  
 
S.A: O assunto mais importante disso tudo é o progresso de São João da 
Barra, da região e do Estado. A gente percebe que a coisa pode melhorar para 
os produtores. O que vocês vão fazer para atingir um objetivo concreto sem 
atrapalhar o desenvolvimento? 
 
Alexandre: Já procuramos a empresa e representantes dela também nos 
procuraram. O que a gente mais pediu é que houvesse um diálogo. Mas eu 
estou vendo que as posturas são muito radicais.  
 
S.A.: De todas as partes. Tem a Câmara votando essa lei, tem a falta de 
diálogo e tem produtores falando em banho de sangue se forem retirados à 
força... 
 
Alexandre: É isso que a gente não quer. Os produtores têm falado que não 
saem de lá nem mortos. 
 



S.A.: Fomos convidados para ir até o 5º Distrito fotografar um banho de sangue 
se eles forem retirados à força. 
 
Alexandre: A gente não quer ver isso, quer evitar isso. A gente está usando 
desse instrumento agora para evitar chegar numa situação dessas em que vai 
acabar morrendo gente infartado e vai acabar tendo esse tipo de situação que 
um senhor de lá falou: “Eu só saio daqui morto. Eu morro, mas vou matar 
também!”. A gente não quer que chegue a um ponto desses. Então a gente 
deseja que a empresa seja menos radical, sente e converse com os produtores 
para solucionar isso aí. Dentro da realidade tem como chegar a um consenso. 
Basta abrir novamente o diálogo, como o do ano passado que não teve um 
final feliz. Se eu soubesse nesse momento que os produtores estão sentados 
com a Codin e a empresa e que chegaram a uma solução, eu iria soltar fogos. 


