Ata da 2ª Sessão Ordinária de 13 de Fevereiro de 2017.
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura.
Presidência: Newton Dias Bastos, Israel Francisco de Oliveira e
Marcos Roberto Martins Arruda
Secretaria: Rogério Jean da Silva e José Alexandre Pierroni Dias
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Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira,
Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, José
Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo,
Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos,
Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva.
Vereadores Ausentes: nenhum.
Início dos trabalhos às 18h00min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira.
A Ata da 1ª Sessão Ordinária, realizada em 06 de Fevereiro de 2017, foi lida e aprovada
por unanimidade;
O 1º Secretário faz a leitura do Ofício nª105/2017 da Prefeitura Municipal solicitando a
retirada do Projeto de Lei n°70, de 07/11/2016;
O 1º Secretário faz a leitura do Ofício nº03/2017 da APESR/SIPROEM –Associação dos
Profissionais de Educação de São Roque e Sindicato dos Professores de Sorocaba e Região à Comissão Permanentes de Educação;
O 1° Secretário faz a leitura do Ofício n°003/2017 referente à destinação de recursos
financeiros por meio de emendas parlamentares ao Município do Deputado João Caramez;
O 1° Secretário faz a leitura do Balancete de Despesa e Receita da Câmara Municipal de
São Roque referente ao mês de Dezembro, e informa que o mesmo encontra-se à disposição para consulta dos senhores Vereadores na Diretoria Técnica Legislativa;
Projetos do Executivo:
Projeto de Lei nº 009-E, de 08/02/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Cria no
Município da Estância Turística de São Roque o programa de contribuição facultativa e
voluntária de ajuda pecuniária destinada ao auxílio do Hospital da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de São Roque”.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei nº 006-L, de 02/01/2017, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira,
que “Dispõe sobre a padronização de colocação de placas de propaganda nas Estradas
do Carmo, Caetê e Aguassaí”;
Projeto de Resolução nº 007-L, de 10/02/2017, de autoria da Mesa Diretora, que
“Autoriza a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque contrata estagiários,
regulamenta a forma de contratação e dá outras providências”;
Projeto de Resolução nº 008-L, de 10/02/2017, de autoria da Mesa Diretora, que
“Altera a redação do § 1º do artigo 178, e § 2º do artigo 181 da Resolução n°13/91 –
Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, e regula-
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menta o §3º, do artigo 35 e §3º, do artigo 36 da Lei Orgânica do Município”;
Projeto de Resolução nº 009-L, de 10/02/2017, de autoria da Mesa Diretora, que
“Dispõe sobre a documentação de depoimentos e uso as palavra por meio do Sistema
audiovisual para fins de lavraturas de atas de Sessões Legislativas, reuniões de Comissões Permanentes e Temporárias e Audiências Públicas”;
Requerimentos:
Vereador Etelvino Nogueira– nºs: 014. Solicita informações referentes ao contrato
e prestação de serviço por parte da Empresa REMO, responsável pela manutenção do
sistema de iluminação pública do Município. O Autor apresentou Requerimento Verbal
solicitando a retirada do mesmo. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade;
015. Solicita informações referente ao funcionamento do Posto de Saúde Villágio Emília. O Vereador Israel Francisco de Oliveira apresentou Requerimento Verbal solicitando
a retirada do mesmo. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade. 028. Solicita informações referentes à gênero alimentício da Prefeitura utilizado por empresa
terceirizada para fornecimento da Merenda Escolar. O Autor apresentou Requerimento
Verbal solicitando o adiamento do mesmo por 03 (três) Sessões Ordinárias. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade; 029/2017. Solicita informações referentes à elaboração do Plano Plurianual – PPA, para o período 2018-2021.
Vereador Israel Francisco de Oliveira– nºs: 016/2017. Solicita informações sobre
a arrecadação da CIP (taxa de Contribuição para custeio da Iluminação Pública);
Vereadores Israel Francisco de Oliveira e Julio Antonio Mariano– nºs:
030/2017. Solicita informações sobre a abertura de acesso dos Bairros Marmeleiro e
Jardim Brasília para o Bairro Vila Nova São Roque, e sobre a abertura de “Rua” entre a
Rua Horacio Manley Lane e Rua México, na Vila São Rafael.
a arrecadação da CIP (taxa de Contribuição para custeio da Iluminação Pública);
Vereadores Marcos Roberto Arruda Martins e Rogério Jean da Silva – nºs:
024/2017. Solicita informações sobre a possibilidade implantação de Estacionamento
Rotativo Digital (Cartão Azul Digital) via aplicativo de celular, nos moldes do adotado no
Município de São Paulo.
Vereador Rogério Jean da Silva– nºs: 025/2017. Solicita informações referentes à
quantidades de vaga para estacionamento de veículos destinadas a clientes de Farmácia e em bolsões para motocicletas;
Vereador Julio Antonio Mariano– nºs: 026/2017. Solicita informações referentes à
regularização imobiliária de Áreas Especiais de Interesse Social.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy– nºs: 027/2017. Solicita informações referentes à prática de Nepotismo na Prefeitura Municipal de São Roque.
Indicações:
Vereador Rogério Jean da Silva– nºs: 059. Solicita que seja criado quatro pontos
fixos de Ambulância no Município, sugiro que esses pontos se localizem: 01 no Centro,
01 no Bairro do Guaçu, 01 no Distrito de Maylasky e 01 no Bairro Vila Amaral; 060. Solicita a reconstrução do telhado da quadra da EMEF Paulo Ricardo, pois em decorrência
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do incidente em que uma árvore caiu no telhado tem prejudicado as atividades dos alunos da referida escola desde maio de 2016; 061. Solicita que não seja autorizada a instalação de um novo Caixa Eletrônico no Terminal Rodoviário de São Roque; 062. Solicita o recapeamento asfáltico da Rua São Tibúrcio, esquina com a Rua São Judas Tadeu,
Jardim Villaça. (foto anexa); 063. Solicita a realização dos serviços de capinação, roçada e limpeza em terreno da Prefeitura localizado no final da Rua Ricieri Santuci, esquina
da Rua Antonio Meleiro, Bairro do Santo Antonio; 064. Solicita a realização, com urgência, dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Maria Clara Sabatini,
Bairro Santo Antonio (foto anexo); 065. Solicita a realização operação "tapa buraco"
nas vias públicas do Bairro Jardim Flórida, principalmente na Rua Paulo Afonso Lions,
Rua João da Silva Pontes, Rua Araci Gomide e Rua Riciere Santuci. (fotos anexas);
066/2017. Solicita a realização de operação "tapa-buraco" na Rua Valter de Fellipo,
Bairro Santo Antonio.
Vereador Newton Dias Bastos e Mauro Salvador Sgueglia de Góes– nºs: 067.
Solicita a instalação de 13 (treze) bicos de luz na Estrada da Batalha, Bairro do Pavão.
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 068. Solicita a instalação de academia ao ar
livre, no posto do Saboó, Bairro do Saboó; 069. Solicita a abertura de acesso à Rua
Antonio Panellini, no Bairro Taboão; 070. Solicita a realização dos serviços de roçada e
limpeza na Estrada do Carmo; 074/2017. Solicita que as lombadas sejam sinalizadas
na Estrada do Saboó.
Vereador Alacir Raysel – nºs: 0692017. Solicita a abertura de acesso à Rua
Antonio Panellini, no Bairro Taboão.
Vereadores Israel Francisco de Oliveira e Alfredo Fernandes Estrada – nºs:
071. Solicita a extensão de rede elétrica na Estrada do Condor, Bairro do Guaçu.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 072. Solicita o prolongamento da rede
de água e esgoto na Travessa Carlos Augusto Rodrigues (Carlão), Bairro do Capuava;
073/2017. Solicita que o serviço de coleta de lixos reciclados seja realizada em todas
as vias da Travessa Travessa Carlos Augusto Rodrigues (Carlão), Bairro do Capuava,
denominada pela Lei 4607/2016.
Vereadores Israel Francisco de Oliveira e Rogério Jean da Silva – nºs:
075/2017. Solicita que a Defesa Civil realize o corte de um coqueiro, localizado nas
dependências da EMEI Donaldo Lopes, no Bairro Santo Antônio.
Moções:
Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 022/2017. De Pesar pelo falecimento da
Vereadores Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Alacir Raysel – nºs:
023/2017. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Rita de Cássia Lourenço
Santos.
Matérias analisadas no expediente:
Moções de Pesar – nºs: 022 e 023/2017– a Mesa Diretora a encaminhará.
Indicações – nºs: 059 a 074/2017 - a Mesa Diretora a encaminhará.
Tribuna:
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1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Externa seu contentamento
ao afirmar que os primeiros resultados positivos da Administração começam a aparecer,
que a Prefeitura e a Câmara já passam uma imagem de mais credibilidade à população
e isso tem refletido em diversos comentários de munícipes nas redes sociais. Alerta os
presentes sobre o que reputa o maior problema a ser enfrentado pela Administração
Cláudio Góes: o transporte coletivo. Fala que é urgente a necessidade em se definir sobre a continuidade, ou não, da prestação de serviços da empresa no Município. Comenta que são muitas as denúncias sobre a manutenção e a documentação dos veículos da
empresa. Afirma sentir-se muito inseguro em relação à prestação dos serviços da empresa. Comenta ter protocolado, na última quinta-feira, junto ao Ministério Público, em
Inquérito Civil instaurado a partir de denúncia deste Vereador, um pedido de visita técnica com perícia na garagem da Viação São Roque para que seja constatada a qualidade e segurança dos carros e da documentação dos mesmos. Diz acreditar que com a
manutenção que tem se dado aos veículos, é cada vez maior o risco de acidentes. Reforça que são anos e anos de sucateamento da frota de veículos, com falta de linhas e
horários, enquanto cidades próximas como Itu, Salto e Indaituba contam com ônibus
modernos com Wifi, Ar Condicionado e veículos adaptados a pessoas com deficiência
física. Anseia que a Prefeitura agilize o processo de definição pela continuidade, ou não,
da prestação de serviços, enfatizando que ou a Viação São Roque se adéqua às reais
necessidades da população, ou deve parar de operar no município. Faz menção ao vídeo que postou nas redes sociais, lembrando a população não é gado, e merece ser
transportada com dignidade. Enaltece o evento ocorrido no último domingo, dia 12 de
Fevereiro, a Manhã de Lazer, indicação proposta por seu mandato no início de 2013,
cuja realização se dava por eventos esporádicos por apenas alguns meses, e depois
manteve-se somente com o fechamento da Avenida Bandeirantes. Cumprimenta o Departamento de Esportes, na pessoa do seu Chefe de Divisão, senhor Ricardo Alexandre
Barbosa, pela excelente organização do evento que contou com atividades de zumba,
skate, slackline e passeio de carrinhos de bebê. Informa que segundo a organização
mais de 1200 pessoas prestigiaram o acontecimento, que contou também com a presença de outros Vereadores como Rafael Tanzi, Cabo Jean e Marquinho Arruda. Comenta que a idéia do projeto é que o mesmo seja difundido em toda a cidade, especialmente nos Distritos, como forma de democratizar as atividades de lazer a toda população.
Parabeniza o Prefeito Municipal Cláudio José de Góes e o Chefe de Divisão de Esportes
pelo excelente evento, que reputa como sendo um dos pontos altos de sua carreira pública.
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Denuncia que no Centro de Convivência do
Idoso de São Roque o expediente tem se encerrado às 11h30min e não tem sido dada
alimentação aos idosos que freqüentam aquele local. Afirma que essa é uma situação
que não deve ser “copiada” da Administração passada, e que pessoas que ajudaram a
construir a cidade em que hoje vivemos e freqüentam aquele local não podem, em
qualquer hipótese ser submetidos a essa situação. Comenta que se o local está sendo
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reformado, não pode tal situação justificar a redução do expediente. Exemplifica que se
uma sala de aula é reformada, os alunos assistirão às aulas em outra sala e que, assim
deveria ocorrer também no CCI. Desabafa que o local, lamentavelmente, parece mais
um fábrica de idosos, do que um espaço para integração das pessoas da melhor idade.
Diz ser uma vergonha que pessoas que tanto fizeram pelo nosso município, passarem
por uma situação como essa. Comenta ter convicção que os idosos que freqüentam aquele espaço não o fazem pela alimentação, mas pela oportunidade de estarem juntos
e praticar atividades de integração. Esclarece que essa administração ainda não tem
culpa, pois essa é uma situação que vem da administração anterior, mas clama à primeira dama que vá conhecer o espaço e ver a situação que enfrentam nossos idosos,
sem alimentação e sem ar condicionado. Diz ser favorável ao transporte de estudantes,
mas não concebe a idéia que não se possa fornecer transporte aos idosos do CCI. Espera que o novo prefeito, que confia no trabalho, dará a necessária atenção a essa situação.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Faz coro às palavras do Vereador Rafael
Marreiro e diz que o seu comentário é uma crítica construtiva, e que o que se nota é
uma falta de organização muito grande nessa situação.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Lamenta mais uma vez a situação a que são
submetidas pessoas que fizeram parte da construção de nossa cidade e enfatiza que é
inadmissível economizar em comida para idosos.
3. Vereador Rogério Jean da Silva – Iniciou seu pronunciamento agradecendo a
Diretora de Saúde do Município, Sra. Andréa, em face da atenção que tem prestado em
relação às informações em sua área de atuação. Também fez comentários sobre massa
asfáltica aplicada em uma calçada do Bairro Santo Antonio, na esquina das Ruas São
José e Sabbatini Alceste, assunto que causou grande rebuliço nas redes sociais. Relatou
que pessoas tentaram denegrir a imagem da atual administração alegando que a Prefeitura havia realizado o serviço. Mencionou que sua obrigação enquanto Vereador é
fiscalizar os atos do Poder Executivo e Legislar. Fez a leitura do post em que o “cidadão” acusa a Prefeitura de ter utilizado massa asfáltica para beneficiar particular. Em
relação à acusação, o Vereador mencionou o artigo 156 de Código de Processo Processual, que diz que cabe ao acusador provar o que alega. Informou ter se dirigido aos
Departamentos de Planejamento e de Obras para verificar se a Prefeitura havia realizado o serviço e se o serviço tivesse mesmo sido realizado pela Administração Municipal
seria o primeiro a denunciar a situação irregular. Outro ponto levantado foi em relação
ao Plano Diretor proibir a aplicação de massa asfáltica em calçadas e não existe essa
proibição. Relatou que mesmo sem ter essa obrigação, o proprietário da residência que
realizou a aplicação da massa asfáltica na calçada, foi às redes sociais para informar ter
contratado serviço particular para a realização do serviço. Comentou que o cidadão responsável pela postagem que tentou denegrir a Administração Municipal foi candidato a
Vereador tendo recebido três votos na última eleição e mesmo assim teve sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral em virtude de problemas judiciais. Manifestou sua
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indignação em relação ao fato e comentou que as “viúvas do padeiro” estão utilizando
de todas as formas para denegrir qualquer pessoa ligada a esta Administração e que
inclusive foi acusado de ser genro da proprietária do terreno, e que a aplicação de massa asfáltica seria para seu favorecimento. Parabenizou a Polícia Militar e a Guarda Municipal em face de ação conjunta realizada no último final de semana para coibir a “perturbação do sossego”, que tem sido um problema muito grande em nosso Município.
Parabenizou o Prefeito Cláudio Góes por essa parceria com as Polícias Militar e a Guarda
Municipal a fim de garantir o sossego da população. Em relação à Viação São Roque diz
não ser contra a empresa, mas que ofereça as condições mínimas para os usuários,
pois recebeu denuncia de ônibus trafegando com setenta passageiros. Pede que as
providências sejam tomadas entes que aconteça alguma fatalidade.
Ordem do Dia:
Proposta de Resolução nº 002-L, de 02/01/2017, de autoria do Vereador Etelvino
Nogueira, que “Cria Comissões de Assuntos Relevantes CAR – para acompanhar a
“Frente Parlamentar em Defesa da Raposo Tavares”. O Projeto foi aprovado por unanimidade foi aprovada por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria
simples.
Proposta de Lei nº 004-L, de 09/01/2017, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira,
que “Dá denominação de “Viela Augusto Pedro Platão” à viela pública localizada no
Bairro do Carmo”. O Projeto foi aprovado por unanimidade foi aprovada por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples.
Proposta de Lei nº 007-L, de 20/01/2017, de autoria do Vereador Mauro Salvador
Sgueglia de Góes, que “Institui o “Dia Municipal do Seresteiro”, no calendário Oficial da
Estância Turística de São Roque”. O Projeto foi aprovado por unanimidade foi aprovada
por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples.
Projeto de Decreto Legislativo nº 001-L, de 20/01/2017, de autoria do Vereador
Julio Antonio Mariano, que “Concede Placa Homenagem à Doutora Leila Maria de Oliveira Camilo, em Sessão Solene Alusiva ao Dia Internacional da Mulher”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria qualificada.
Projeto de Decreto Legislativo nº 002-L, de 20/01/2017, de autoria do Vereador
Newton Dias Bastos, que “Concede Placa Homenagem à Professora Sidnea Capps Garcia, em Sessão Solene Alusiva ao Dia Internacional da Mulher”. O Projeto foi aprovado
por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria qualificada.
Projeto de Decreto Legislativo nº 003-L, de 20/01/2017, de autoria do Vereador
Etelvino Nogueira, que “Concede Placa Homenagem à Professora Wladilene Maryan Alves Duch, em Sessão Solene Alusiva ao Dia Internacional da Mulher”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria qualificada.
Projeto de Lei nº 008-L, de 26/01/2017, de autoria do Vereador Rogério Jean da
Silva, que “Desabriga as gestantes da passagem pelas catracas do ônibus de transportes coletivos urbanos e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
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8. Projeto de Resolução nº 004-L, de 01/02/2017, de autoria do Vereador Israel

Francisco de Oliveira, que “Altera a Resolução 13/91 (Regimento Interno) estabelecendo que o Vereador sorteado em homenagens não participem dos próximos sorteios”. O
Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria
absoluta.
9. Requerimentos: 016, 024 a 027, 029 e 030/2017 - Foram aprovados por 13
(treze) votos favoráveis dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira,
Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, 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, Rafael Marreiro de
Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva e 01 (um) voto contrário do Vereador Alacir Raysel em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Etelvino Nogueira – Agradeceu a presença do Excelentíssimo Deputado
Estadual Márcio Camargo e ressaltou a importância da presença dos Deputados na Câmara Municipal. Lembrou que na semana anterior a Câmara recebeu o Deputado João
Caramez, Deputado bastante atuante em nossa região. Ressaltou que nesse momento
difícil que os Municípios vêm enfrentando o importante é unir forças para superar a crise. A crise enfrentada pela população reflete na Administração Municipal, pois as pessoas em dificuldade deixam de contribuir e a arrecadação diminui. Ressaltou a garra do
atual Prefeito Cláudio Góes, pois o mesmo vem buscando algumas soluções para os
problemas existentes no Município. Disse ter feito comentário na Sessão anterior que
chateou algumas pessoas, mas alegou que o fez na ansiedade de que as coisas melhorem. Em relação ao Departamento de Obras explicou que o mesmo acaba arcando com
uma das maiores demandas de trabalho do Município e enalteceu a atuação do Diretor
“Tó”. Muitas Estradas necessitam de manutenção e o Departamento de Obras, através
de sua equipe, tem feito o possível para poder dar conta do trabalho e atender a população, pois a demanda por manutenção existe nos “quatro cantos” do Município. Em
relação ao Prefeito Cláudio Góes reconhece que o mesmo tem se dedicado bastante em
solucionar os problemas do Município. Relatou que todos os Vereadores têm feito o melhor de si para colaborar com a Administração Municipal. No mesmo sentido salientou
que o Presidente da Câmara tem dinamizado os trabalhos dos Vereadores e das Comissões. No entanto, disse nunca ter visto tantos problemas juntos e com tamanha complexidade para serem resolvidos. Citou como exemplo o problema do Transporte Coletivo Municipal.
2. Vereador Israel Francisco de Oliveira – Fez comentários em relação ao CCI e disse
que o Vereador Rafael Marreiro está coberto de razão ao demonstrar sua preocupação
com o Centro de Convivência do Idoso de nosso Município. Menciona que realmente o
prédio que abriga o CCI está passando por algumas reformas, inclusive no telhado, mas
que ele não será fechado, pois o que se busca é o melhor para os seus usuários. Relatou que infelizmente essa é mais uma “herança” do Governo anterior, como muitas ou-
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tras, como o problema da Intervenção da Santa Casa; contrato com empresa de troca
de lâmpadas com valores incompatíveis com o Orçamento do Município; contrato com a
empresa de “zona azul”, o qual foi suspenso por sessenta dias e outras situações como
o serviço de roçada e a quantidade de andarilhos em nossa cidade. Ressalta que nenhum Vereador permitirá que algo de mal seja feito em relação às pessoas da melhor
idade que freqüentam o Centro de Convivência do Idoso, e que o respeito que elas estão tendo hoje, infelizmente, não tiveram no passado, pois no prédio do CCI estava
chovendo mais dentro do que fora em face dos problemas verificados no telhado. Nem
pintura no prédio foi realizada pela administração anterior.
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda – Fez suas as palavras do Vereador Israel, pois em tempo algum por parte do Prefeito Cláudio Góes e da Câmara atual
haverá descaso com ninguém. O que ainda não foi feio foi por falta de tempo hábil, em
razão da forma como a Prefeitura foi entregue à Administração atual. Ressaltou que
hoje pagamos por pelo mau governo da administração passada, mas que em quatro
anos São Roque será colocada no lugar em que merece e terá sua dignidade restabelecida.
Vereador Israel Francisco de Oliveira – Agradeceu as palavras do Vereador Marquinho Arruda e ressaltou a dificuldade de se iniciar um novo governo com as dívidas e
os problemas herdados da administração passada. Mencionou ter visitado diversas escolas do Município e presenciado a decadência dos prédios públicos. Parabenizou todos
os Vereadores, tanto da situação, com da oposição, os quais estão irmanados no sentido de buscar as soluções para o Município.
3. Vereador José Luiz da Silva César – Agradeceu a presença do Deputado Márcio
Camargo e pediu sua colaboração junto a Comissão de Assuntos Relevantes instituída
para buscar soluções em relação às obras de contorno da Rodovia Raposo Tavares em
nosso Município. Relatou que a política é muito diferente da “vida real”. Ressaltou que
todos os Vereadores tem o mesmo objetivo, que é fazer, juntamente com o Prefeito
Municipal, com que a cidade cresça e se desenvolva. Disse que não se deve olhar para
o “retrovisor” e todas as sessões ficarmos lamentando. Afirmou que o Senhor Prefeito
está fazendo um bom trabalho e uma de suas boas ações foi romper com a FENAESC.
Informou ter ido à Prefeitura e tomado conhecimento que as pessoas que já tenham
realizado acordo para isenção de multas para o pagamento de tributos, e que não tenham honrado o compromisso, não poderão se beneficiar da nova isenção concedida
através de Projeto de Lei recentemente aprovado nesta Casa de Leis. Ressaltou não
concordar com essa situação. Manifestou descontentamento com o DER – Departamento de Estradas de Rodagem, que abandonou nosso Município. Citou como exemplo a
Rodovia Quintino de Lima, que se encontra com as calçadas completamente tomadas
pelo mato por falta de manutenção, o que tem feito as pessoas dividirem a Rodovia
com os veículos por não terem como transitar pelo calçamento. Mencionou visita da
Diretora de Saúde a Câmara Municipal e disse esperar que ela não tenha se equivocado
com a retirada do Dr. Sandro do Posto de Saúde do Bairro Goianã. Afirmou que para se

Ata da 2ª Sessão Ordinária de 13 de Fevereiro de 2016.
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura.

9

asfaltar um trecho de calçada é necessário que se tenha “amigos”, pois não se consegue comprar pequena quantidade de massa asfáltica. Disse não querer dizer que a Prefeitura tenha sido responsável pelo asfaltamento da calçada do Bairro Santo Antonio,
pois esteve junto ao Diretor de Obras para conversar sobre o assunto. Pediu a atenção
de todos em relação ao assunto, pois eventualmente a empresa responsável pelo asfaltamento da calçada poderá prestar serviço para a Prefeitura e a fiscalização se faz necessária. Diante da situação apresentará Projeto visando à padronização das calçadas
no Município.
4. Vereador Júlio Antonio Mariano – Mencionou a alegria de poder retornar a Tribuna
da Câmara após quatro anos ausente dos trabalhos do Poder Legislativo Municipal. Agradeceu aos eleitores que ofereceram seus votos de confiança para o seu retorno. Disse ter sido Administrador da Santa Casa por dezoito meses na última legislatura, por
indicação do então Prefeito Municipal. Naquele momento mencionou ter deixado de estar ao lado do Governo para se colocar ao lado da Irmandade, até que foi declarada a
intervenção municipal e todos foram retirados da administração do hospital. Ressaltou
que a intervenção foi desastrosa e irresponsável, deixando a Santa Casa com uma dívida de quinze milhões de reais, fora as dívidas trabalhistas, que devem atingir a cifra de
três ou quatro milhões. Também lembrou que a intervenção “acabou” com o Plano de
Saúde até então existente e que conseguia, por seu valor acessível, atender grande
parte da população São-roquense. Mencionou que nenhuma atitude tomada pela Administração anterior em relação à Santa Casa foi correta e as promessas não se cumpriram. A situação chegou num ponto em que deixaram de nascer São-roquenses na Santa Casa, a não ser que houvesse algum problema em relação ao parto. De outra forma
as crianças começaram a nascer em Sorocaba, em Itu, mas não em São Roque. Sugeriu
que fossem dados títulos de cidadão São-roquenses a todas as crianças que foram obrigadas a nascer em outros municípios por conta do problema da Santa Casa. Parabenizou o Prefeito Cláudio Góes por determinar o fim da Intervenção na Santa Casa, uma
vez que os argumentos utilizados pelo Governo que declarou a intervenção simplesmente não existiam. Disse ver com orgulho essa medida já no início do mandato do
Prefeito. Relatou ter enfrentado problemas durante a campanha eleitoral, em razão de
ser vinculado pelos interventores à administração desastrosa do hospital. Mencionou
que apesar das dívidas e das dificuldades já pode ver grandes avanços na prestação do
serviço pela Santa Casa, pois somente este ano já nasceram oitenta e oito crianças no
hospital.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira – Disse ser solidário a situação enfrentada pelo
Vereador Júlio Mariano, pois também passou por situação semelhante com acusações
levianas, mesmo tendo se dedicado voluntariamente à Santa Casa de São Roque.
Vereador Júlio Antonio Mariano – Comentou que sua mãe com quase noventa anos, residente na cidade de Sorocaba, acompanhou pela televisão a informação que ele
havia utilizado dinheiro público para pagar contas particulares e o procurou muito aflita
com as acusações. Disse que a verdade viria à tona e hoje torce para que Irmandade
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se restabeleça, pois muitas pessoas que não podem pagar os Planos de Saúde só tem
esse hospital para recorrer. Em relação à empresa de ônibus operante no Município informa que a mesma não está desembarcando os passageiros do Bairro Marmeleiro e
Jardim Brasília no devido lugar, pois simplesmente mudaram o itinerário e tem “descarregado” as pessoas no final da Avenida Prefeito Bernardino de Lucca, que virou ponto
final. Disse não acreditar que essa empresa tenha condições de prestar o serviço de
transporte coletivo em nosso Município.
Encerram-se os trabalhos às 21h11min.
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