
 

Ata da 37ª Sessão Ordinária de 9 de novembro 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 

Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, 
Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José 
Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, 
Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva.  
Vereadores Ausentes: nenhum.  

Início dos trabalhos às 18hs17min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Alfredo Fernandes Estrada. 

1. A Ata da 36ª Sessão Ordinária, realizada em 30 de Outubro de 2017, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. A Ata da 35ª Sessão Extraordinária, realizada em 30 de Outubro de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº227/2017, de autoria do 
Vereador Rogério Jean da Silva, que “Requer a retirada dos Projetos de Lei nº 
056/2017-L e nº066/2017-L”. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 69/2017-E, 07/11/2017 de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza o poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
163.936,00 (cento e sessenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais), no orçamento 
vigente”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 55/2017-L, 15/09/2017 de autoria do Vereador José Luiz da Silva 

César, que “Dispõe sobre a isenção de tarifas de trans-porte coletivo municipal aos 
praticantes de modalidades esportivas e artísticas”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 217 - Solicita informações referentes aos 

valores gastos com o plantio de árvores em nosso Município; Nº 222/2017 - Solicita 
informações referentes às obras da UBS - Bairro Guaçu. 

2. Vereador Etelvino Nogueira Nº 218 - Solicita informações referentes a 
responsabilidade do Poder Executivo em manter o Estacionamento Rotativo "Zona 
Azul"; Nº 219 - Solicita informações referente a Placa de indicação de Construção de 
casas "Clube de Campo" na Estrada do Tijoleiro, Bairro do Sabiá; Nº 220 - Solicita 
informações referentes ao emplacamento das Ruas do Loteamento Horizonte Verde I, 
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II e III.; Nº 223 - Solicita informações referentes a colocação de luminária na Estrada 
da Serrinha do Carmo; Nº 224/2017 - Solicita informações referentes as questões da 
febre amarela, desde o aparecimento do macaco contaminado em nosso Município. 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy Nº 225 - Solicita informações do Poder 
Executivo sobre a existência de um Veterinário concursado em nosso Município.; Nº 
226/2017 - Solicita informações referentes às máquinas que estão realizando os 
serviços de manutenção e limpeza nos rios e córregos do Município. 

Indicações: 
1. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 1110/2017 - Solicita à Prefeitura 

melhorias no serviço de telefonia em todos os setores. 
2. Vereador Etelvino Nogueira Nº 1120 - Solicita a realização dos serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Tijoleiro, Bairro do Sabiá; Nº 1121 - 
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na continuação 
da Rua Anita Korte, Bairro do Carmo; Nº 1122 - Solicita  a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Rua Vale das Andorinhas, Bairro da Serrinha; Nº 
1123 - Solicita a colocação de um bico de luz na Alameda das Garças, Vale dos 
Pássaros, Bairro da Serrinha; Nº 1125 - Solicita providências referente a um buraco 
gigante (poça d'água) na Rua José Firmino, Travessa da Estrada do Caetê; Nº 1129 - 
Solicita a transferência de luminária localizada na Estrada do Carmo para a bifurcação 
da Alameda das Gralhas; Nº 1130 - Solicita a realização de manutenção na calçada da 
rua Santa Isabel, (em frente ao Hospital Santa Casa), foto anexa; Nº 1131 - Solicita 
providências para que seja tampado buraco existente na rua Benedito Vaz Pires , bairro 
do Caetê; Nº 1132 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas do Loteamento Jardim Camargo, bairro do Carmo; Nº 
1133/2017 - Solicita a realização de manutenção na iluminação pública , nas Estradas 
do Carmo , Caetê e Aguassaí. 

3. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 1124 - Solicita limpeza nas Vielas que ligam as 
Ruas Sargento Aguinaldo e Esmeralda. Jd. Conceição; Nº 1127 - Solicita operação 
tapa-buraco na Rua Enrico D’ Acqua, imediações do Shopping; Nº 1128/2017 - 
Solicita operação tapa-buraco na Rua Ametista, Vila Amaral. 

4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes Nº 1126/2017 - Solicita que seja 
implantado placa de denominação da via publica do Distrito de Canguera. 

5. Vereador Rafael Marreiro de Godoy Nº 1134/2017 - Solicita que um veterinário 
faça o atendimento dos casos emergenciais, assim como atenda a população que 
necessita e não possui condições de pagar pelos serviços veterinários dos seus animais 
no Município. 

6. Vereador Julio Antonio Mariano Nº 1135/2017 - Solicita a realização dos serviços 
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de roçada na Rua Almirante Barroso, em frente a fábrica de colchões Anjos, São Rafael. 
             
 

Moções: 
 
1. Vereador José Luiz da Silva César Nº 163/2017 - De Congratulações ao Dr. Luiz 

Marcelo Cockel, Procurador Federal do INSS. O autor da Moção apresentou 
Requerimento Verbal solicitando o adiamento da Moção para a Próxima Sessão 
Ordinária. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 164/2017 - De 
Congratulações ao Juizado Especial Cível e Criminal, a Segunda Vara Cível e as 
Primeiras Varas Cível e Criminal da Comarca de São Roque pelo recebimento da 
premiação do TJ/SP; Nº 165/2017 - De Congratulações ao atleta Fábio Angiolucci. 

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes Nº 169/2017 - De Congratulações 
aos alunos do Colégio São Roque pela Feira Cultural com apresentação homenageando 
o Cine São José. O autor da Moção apresentou Requerimento Verbal solicitando o 
adiamento da Moção para a Próxima Sessão Ordinária. O Requerimento Verbal foi 
aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

4. Vereador Newton Dias Bastos Nº 172/2017 - De Pesar pelo falecimento da 
estimada senhora Maria de Lourdes dos Santos Filoso. 

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 Marcos Roberto Martins Arruda: Parabeniza todos os funcionários do 
fórum pelo belo trabalho que vêm desempenhando em nossa cidade. Externa a sua 
indignação com os funcionários da ambulância e corpo de bombeiros pela falta de 
atendimento com um cidadão que veio a falecer por falta assistência medica.  
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que os bombeiros e socorristas 
deviam brigar para atender uma ocorrência e não ficar empurrando um para o outro.  
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Informa que já foi na prefeitura e vai 
cobrar incessantemente para melhoria desses departamentos  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que isso acontece com mais frequência 
em bairros mais afastados e pode contar com seu apoio para lutar por melhorias.  
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Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Fala da fiscalização que a prefeitura 
vem fazendo na Rota do Vinho, impedindo os ambulantes de vender seus produtos por 
falta de alvará e pede a mesma fiscalização na Sotero de Souza, local em que deveria 
haver venda de brinquedos, mas vendem cigarros. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Conta que já pediu para a fiscalização ir em 
parcelamentos irregulares em São João Velho mas continua a mesma coisa.  
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Informa que já fez requerimentos sobre 
parcelamento irregular e até agora não chegou resposta. Fala que quer fiscalização em 
todos os pontos da cidade e que sejam regulamentados todos os ambulantes. Fala do 
projeto de lei de sua autoria que irá ser votado em seguida.  

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Agradece o Executivo e 
Departamento de Obras pelo início das obras de motonivelamento nos bairros do Pavão 
e Mirim e diz que aos poucos a cidade vai se tornando melhor. 

3. Vereador Newton Dias Bastos: Exalta sua felicidade em conseguir o curso gratuito 
sobre Regimento Interno e Lei Orgânica oferecido pelo Senado Federal, que irá ocorrer 
nos dia 21, 22,23 e 24 de novembro com carga horária de 37 horas. Fala que quando 
as leis estão atualizadas e compactas a burocracia diminui. Diz que esse curso irá trazer 
uma média de 50 representantes das cidades do Estado de São Paulo  
Aparte Vereador Marcos Augustos Henriques Issa de Araújo: Parabeniza o 
Vereador Newton pela conquista e diz que esse curso irá trazer melhorias para todas as 
câmaras.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Elogia o Vereador Newton pelo ótimo trabalho. 
Fala o curso irá apresentar leis com o que há de melhor para o momento  
Vereador Newton Dias Bastos: Diz que esse curso irá trazer inúmeros benefícios 
para a cidade.  

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Presidente da Câmara, Niltinho 
Bastos, e diz que é hora do Legislativo pensar em lançar um candidato a Prefeito, pois 
os Prefeitos que não foram Vereadores, não geraram bons resultados, a exemplo do Ex-
Prefeito Efaneu, que foi Vereador e foi bom Prefeito, a exemplo do Ex-Prefeito Daniel 
que nunca foi Vereador, não foi bom Prefeito, e está torcendo para que Cláudio Góes 
seja um bom Prefeito, apesar de nunca ter sido Vereador. Explica que para tudo que se 
compra na Administração Pública, precisa fazer licitação, e nessa gestão, assim como 
na gestão anterior, não está havendo a devida licitação para aquisição de produtos e 
serviços. Fala que não há licitação para coleta de lixo, para fornecimento da merenda, e 
diferentemente do que acontecia na gestão anterior, nada disso é publicado nos 
noticiários dos jornais. Questiona se essas notícias não estão sendo veiculadas, devido 
o atual Prefeito ser empresário e ter muitos anúncios nos jornais. 
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Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Esclarece que o Poder Executivo, 
está sendo cobrado, para realização de licitação para aquisição de produtos e serviços. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que o senhor Emir que denunciou os 
Vereadores, alegando que esses recebiam “mensalinho”, hoje trabalha ao lado do 
Prefeito, e sua esposa trabalha na Prefeitura também. Parabeniza a Prefeita de 
Araçariguama, Lili Aymar, pela brilhante atuação na administração da Prefeitura, que 
não fica olhando para trás e falando de administrações passadas. Comenta que esses 
dez meses de administração do Prefeito Cláudio Góes, é uma das piores administrações 
que São Roque já teve, e torce para que melhore. 

5. Vereador Rogério Jean da Silva: Apresenta algumas fotos no projetor de imagens, 
do Bairro Buracão, mais precisamente da Rua Anésio de Moraes. Comenta que no local, 
foi executada obra, que começou em 2014 e terminou em 2015, ao custo de mais 560 
mil reais e, no entanto, a falta de planejamento e o serviço mal feito, causaram 
alagamentos, e transtornos aos moradores locais. Fala que está sendo executada obra 
para correção desse problema. Agradece ao Poder Executivo, ao Vereador Júlio 
Mariano, ao Vereador José Alexandre Pierroni Dias, por toda a ajuda que recebeu. 
Apresenta fotos em tela, do início das obras de desassoreamento do rio no Jardim 
Renê, que certamente é de grande importância, pois visa evitar enchentes no futuro. 
Fala que não consegue entender como nas administrações passadas, não puderam ser 
feitas as manutenções nos cemitérios da cidade, mesmo com a arrecadação de mais de 
1,5 milhões de reais. Diz que apesar de todas as dificuldades pelas quais passa a atual 
administração, está conseguindo fazer alguma manutenção nos cemitérios, como a 
recuperação dos muros que estavam caídos.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Esclarece que se a Administração Pública fizer 
a sua parte, os Vereadores não precisam intervir no seu trabalho. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que a Prefeitura está 
empenhada em efetuar as licitações necessárias para aquisição de produtos e serviços 
na cidade. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que há 40 anos não há 
licitação séria na cidade, referente à CONSLAC. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Agradece a Administração Pública e ao 
Departamento de Obras, que juntos estão empenhados na obra de correção da Rua 
Anésio de Moraes. Agradece a todos os Vereadores que juntos conseguiram essa obra 
de reparação tão importante para os moradores da localidade. 

6. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que desde Janeiro desse ano, estão 
pedindo a atual Administração, que seja efetuada a limpeza dos rios. Diz que se isso 
está acontecendo agora, não há mérito nenhum, essa é uma obrigação da 
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Administração.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que a Prefeitura já fez uma 
limpeza do Rio Guaçu, e que essa é a segunda vez que o rio está sendo limpo esse ano. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que a Administração passada ficou para 
trás, que o Prefeito agora chama-se Cláudio Góes. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que antes os Vereadores 
vinham a tribuna para falar o que o Prefeito fazia ou não e hoje se discute o que a 
Administração passada fez ou não fez. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que na região da Estrada do 
Candor, a tubulação está entupida, somente uma, não está. Diz que a máquina passa, 
joga terra nas bocas de lobo, e entopem. Fala que os Vereadores estão ali para que a 
cidade se desenvolva. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que infelizmente pelo descaso 
que houve no passado, a atual Administração passa por dificuldades.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Expõe que acha errado a Administração dar 
160 mil reais para uma empresa de ônibus.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Fala que não dá pra ficar o tempo todo, 
olhando pelo retrovisor, falando de Administrações passadas. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Explana que se que se não houver uma 
Administração centrada, acontecerão casos como o mencionado pelo Vereador 
Marquinho Arruda, na qual um munícipe chama uma ambulância pedindo socorro, a 
mesma não vem e o munícipe vai a óbito. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que a intervenção a empresa de ônibus 
feita pelo Prefeito Cláudio Góes, foi a melhor solução para o momento. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 71/2017-L, 10/10/2017, de autoria do Vereador José Alexandre 

Pierroni Dias, que “Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.043, de 06 de 
abril de 2007”. O Projeto foi aprovado com 11 (onze) votos favoráveis dos Vereadores 
Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, 
José Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos 
Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy, 
Rafael Tanzi de Araújo e 03 (três) votos contrários dos Vereadores Flávio Andrade de 
Brito, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Rogério Jean da Silva em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

2. Projeto de Lei Nº 76/2017-L, 16/10/2017, de autoria do Vereador Marcos Roberto 
Martins Arruda, que “Dispõe sobre a cobrança de tarifa do consumo de água 
diferenciada para microempresas e empresas de pequeno porte”. O Projeto foi 
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aprovado com 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Alfredo 
Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre 
Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins 
Arruda, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, 
Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e 02 (dois) votos contrários dos 
Vereadores Flávio Andrade de Brito, e Rogério Jean da Silva em única discussão, 
votação nominal e maioria simples. 

3. Projeto de Lei Nº 80/2017-L, 20/10/2017, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Dispõe sobre Campanha de Conscientização a ser desenvolvida nas 
escolas da Rede Pública Municipal sobre a posse e propriedade de animais domésticos 
e/ou de estimação”. O Projeto foi aprovado com 12 (doze) votos favoráveis dos 
Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco 
de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio 
Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e 
02 (dois) votos contrários dos Vereadores Flávio Andrade de Brito, e Rogério Jean da 
Silva em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Etelvino Nogueira: Afirma que há tempos não vê um Legislativo que 

colabore tanto com o Executivo quanto o atual, por tratar os projetos para o Município 
de maneira flexível e sempre respeitando aos Vereadores, como já o disse ao 
Presidente desta Casa de Leis. No momento em que estavam aqui presentes os 
representantes do Poder Judiciário faz um agradecimento especial ao Dr Cássio, Juiz de 
Direito do Fórum da Comarca de São Roque aqui presente. Cita que todos os projetos, 
encaminhados a esta Casa - a despeito de alguns terem votos contrários, o que se pode 
considerar normal - foram aprovados. Diz ainda, não levar consigo arrependimento por 
votos contrários a determinados projetos, como: a Municipalização cem por cento do 
Ensino, a retirada do Pronto Socorro da Santa Casa e sua instalação no Hospital Santa 
Ângela, a incorporação de décimos anuais ao salário dos funcionários públicos 
concursados, entre outros. Sugere que, levando-se em conta que o ano já está se 
encerrando, que o Executivo encaminhe ainda dentro dele, o Projeto de Lei da Exclusão 
de décimos incorporados, para que haja discussão sobre ele e se necessário que haja 
votações que o votem, e a situação se resolva, e para que a partir de Janeiro próximo, 
caso o Legislativo entenda que este deva ser rejeitado, tal benefício já não seja mais 
concedido. Afirma que não se deve continuar falando que a situação financeira do 
Município está difícil, quando há questões que podem ser resolvidas, e não o fazem. Diz 
que acha injusta uma pequena parcela de funcionários ter em seus salários 



 
Ata da 37ª Sessão Ordinária de 09 de Novembro de 2017. 

1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 
 
 

8 

incorporados os respectivos acréscimos, enquanto outros por vezes desempenhando a 
mesma função, como professores por exemplo, tem uma diferenciação salarial. Propõe 
que a partir de Janeiro o Prefeito crie uma comissão, envolvendo todos os servidores 
públicos municipais concursados, e todas as diretorias, para que discutam o Plano de 
Carreira, pois há anos ouve promessas de candidatos a Prefeito, de que se eleitos 
resolveriam tal questão. Sugere ainda que se faça uma reforma administrativa, para 
que até o ano de 2019 se tenha um Plano de Carreira para os servidores públicos 
municipais, para que estes sejam beneficiados por mérito. Diz que apesar de anti-
popular tais propostas devem ser analisadas, e que qualquer mudança gera reações.  

2. Vereador José Luiz da Silva César: Agradece a ilustre presença dos representantes 
do Poder Judiciário, entre eles o Juiz Dr Cássio e o serventuário Clemente, para o 
recebimento de Moção de Congratulação.  Comenta sobre o grande desafio enfrentado 
para entrega das casas do Bairro Goianã, projeto ao qual muitos não imaginavam que 
fosse concluído. Cita ser uma grande vitória para a atual administração a entrega das 
152 casas, que há mais de 10 anos eram prometidas, e hoje falta serem entregues 
cerca de 30 casas apenas. Relata que coletores de lixo da cidade estão retirando o lixo 
das lixeiras e colocando na rua até que venha o caminhão responsável por recolhê-lo, o 
que demora de duas a três horas até que chegue, causando transtornos, pelo mau 
cheiro, e com cachorros espalhando o lixo por toda a rua. Cita que os moradores locais 
foram obrigados a encontrar outro lugar para juntar todo o lixo produzido, pois muitas 
vezes, coletores tiram os dejetos da lixeira, e os deixam jogados em frente às 
residências, à espera do caminhão de coleta. Afirma que tal situação não pode 
continuar dessa forma. Fala que apesar do empenho com outros vereadores para a 
expansão da Rede de água na popularmente conhecida como “Estrada Dona Nega”, 
não vem obtendo êxito em seus pedidos. Diz que o atual Diretor da Sabesp, não leva o 
trabalho dos Vereadores a sério, pois não responde, nem toma providências quanto aos 
Ofícios a ele encaminhados. Cobra que providências sejam tomadas, pois há mais de 
110 casas com falta de água, a menos de 1 quilômetro do centro da cidade. Questiona 
quais prejuízos teria a Sabesp com essa expansão, pois com mais casas atendidas a 
empresa teria na verdade lucros. Acredita estar no momento de mudar a direção da 
Sabesp. Parabeniza a iniciativa do Vereador Guto Issa, em conceder Moção aos 
membros do Judiciário. Diz que deve ser cobrado do Poder Executivo a doação do 
terreno cedido ao Judiciário para construção de novo Prédio do Fórum.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz ser um grande 
avanço para a Cidade esse projeto de construção previsto na Avenida Bernardino de 
Lucca, porém a crise financeira atual afetou o orçamento inclusive do Tribunal de 
Justiça, o que fez que este fosse adiado, porém esta irá ainda acontecer. 
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Vereador José Luiz da Silva César: Cita que a construção de um novo prédio para 
instalação do Fórum de São Roque seria importante para melhor acolher a população, 
considerando-se o número de escadas existentes na atual instalação. Fala sobre a 
urgência de pedir ao Executivo, a previsão de quando será feita a limpeza do Rio do 
Bairro Goianã. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Afirma ser um prazer 
prestar contas do trabalho de seu mandato nesta semana. Diz ainda ser uma sessão de 
grande alegria por ter a oportunidade de homenagear a vitória que os cartórios da 
cidade tiveram, após avaliação destes em um procedimento interno do Tribunal de 
Justiça de São Paulo. Afirma ser um mérito de todos os funcionários e serventuários, 
como escreventes e oficiais de justiça, classe da qual faz parte. Sente-se muito 
orgulhoso pelo resultado, que é um exemplo de eficácia no trabalho destes. Fala sobre 
a eficácia no serviço público, citando o Fórum de São Roque, uma entidade de mais de 
cem anos, pertencente ao Tribunal de Justiça, cujo objetivo é manter-se sempre 
atualizada, para prestar sempre serviços melhores a população, que é o que esta 
anseia. Acredita que esta Casa pode também sempre evoluir, como já vem fazendo. 
Parabeniza o Presidente da Câmara pelo excelente mandato e pelas lições de política e 
administração pública aprendidas. Comenta que no último final de semana prestigiou a 
Copa Euro, uma Copa de futsal feminino e masculino, com duas rodadas, envolvendo 
nove cidades, e é o nono evento de esporte na cidade, do qual participa neste ano de 
mandato. Relata que no dia anterior esteve presente neste plenário, acompanhando a 
eleição do CONDEMA- Conselho do Meio Ambiente, e parabeniza a nova direção, 
ressaltando a importância desse conselho para a Cidade. Faz um alerta aos Vereadores 
para que haja uma reforma na fiscalização, pois os ataques ao meio ambiente, 
incluindo a Mata Atlântica são diários. Cita a realização da sexta reunião da CAR do 
Plano Diretor, e agradece o Vereador Etelvino pela parceria nesta empreitada, e diz que 
com isso pretende contribuir para que o Executivo faça a melhor reforma possível com 
a anuência da Câmara, visto que o Plano diretor é a lei mestra do desenvolvimento da 
cidade, precisa ser reformada. 

Encerram-se os trabalhos às 21h02min. 
 
 
 

 
 


