Ata da 12ª Sessão Ordinária de 23 de abril de 2018.
2º 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 18h24min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos
Direitos Humanos pelo Vereador Julio Antonio Mariano.
1. A Ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de Abril de 2018, foi lida e aprovada
por unanimidade;
2. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário Nº 57/2018 da Comissão
Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Nº 028/2018-L,
de 21/03/2018, de autoria do Vereador José Luiz da Silva César, que “Dispõe sobre
alteração na Lei Municipal nº2208/1994, criando o Departamento de Veículos, e dá
outras providências”. O autor do Projeto apresentou Requerimento Verbal solicitando o
adiamento da discussão do Parecer por 02 (duas) Sessões Ordinárias. O Requerimento
Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal.
Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 29/2018-E, 13/04/2018 de autoria do Poder Executivo, que “Altera
a Lei Municipal nº 4.084, de 14 de outubro de 2013, que dispõe sobre o Fundo
Municipal de Cultura”.
2. Projeto de Lei Nº 31/2018-E, 13/04/2018 de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.320.604,14
(dois milhões, trezentos e vinte mil, seiscentos e quatro reais e quatorze centavos)”.
3. Projeto de Lei Nº 32/2018-E, 16/04/2018 de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 269.850,00
(duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais)”.
4. Projeto de Lei Nº 33/2018-E, 16/04/2018 de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 199.246,20 (cento
e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)”.
5. Projeto de Lei Nº 34/2018-E, 16/04/2018 de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.295.319,53 (um
milhão, duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e três
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centavos)”.
Projeto de Lei Nº 35/2018-E, 16/04/2018 de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 300.312,14
(trezentos mil, trezentos e doze reais e quatorze centavos)”.
Projeto de Lei Nº 36/2018-E, 16/04/2018 de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 295.020,00
(duzentos e noventa e cinco mil e vinte reais)”.
Projeto de Lei Nº 37/2018-E, 16/04/2018 de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 405.000,00
(quatrocentos e cinco mil reais)”.
Projeto de Lei Nº 38/2018-E, 16/04/2018 de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 287.244,00
(duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais)”.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Resolução Nº 7/2018-L, 18/04/2018 de autoria dos Vereadores Alacir
Raysel, Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni
Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia
de Góes, Rafael Marreiro de Godoy, Rogério Jean da Silva, que “Altera a redação do
“caput” do artigo 156 da Resolução nº 13/91 (Regimento Interno da Câmara Municipal
da Estância Turística de São Roque)”.
Requerimentos:
Vereador Rafael Marreiro de Godoy Nº 58 - Solicita informações sobre a Corrida de
Aleluia de 2018; Nº 59 - Solicita informações referentes a serviços prestados a pela
empresa responsável pela obra de pavimentação da Estrada do Caetê junto ao Estádio
“Zito Godinho”; Nº 60 - Solicita informações referentes aos extintores da rede pública
de ensino; Nº 67/2018 - Solicita informações referentes ao Trem Maria Fumaça.
Vereador Rogério Jean da Silva Nº 63/2018 - Solicita informações a respeito do
concurso em andamento para a Guarda Municipal.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 66/2018 - Solicita
informações referentes aos questionamentos da Associação dos Professores que não
foram respondidas.
Vereador Newton Dias Bastos Nº 68/2018 - Solicita informações referentes à
pavimentação asfáltica no final da Rua Campeão, localizada no Distrito de Canguera
Vereador Israel Francisco de Oliveira Nº 69/2018 - Solicita informações
referentes às vistorias realizadas anualmente nos Taxis do Município.
Vereador Etelvino Nogueira Nº 70 - Solicita informações referente ao asfaltamento
da Estrada do Aguassai, no bairro do Carmo; Nº 71 - Solicita informações referentes as
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atas de preços em vigência atualmente na prefeitura; Nº 72 - Solicita informações
referente a aquisição de um caminhão pipa para o Departamento de Obras; Nº 73 Solicita informações referente a elaboração de uma ata de preço para aluguel de
caminhão pipa para o Departamento de Obras; Nº 74/2018 - Solicita informações
referente a marginal as margens da Raposo Tavares , nas proximidades da praça de
pedágio do 46.300
Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 75/2018 - Solicita informações
referentes às reformas que são necessárias urgentemente na Escola Antonieta A. C.
Laurenciano, Jardim Ester.
Indicações:
Vereadores Rafael Tanzi de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes Nº
322/2018 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na
Estrada dos Godinhos, Canguera, bem como a troca da lixeira no local.
Vereador Etelvino Nogueira Nº 323 - Solicita roçada às margens da Estrada do
Carmo, até o distrito de Canguera; Nº 324 - Solicita a realização dos serviços de roçada
em frente à EMEF do Bairro do Carmo; Nº 325 - Solicita a realização de operação "tapa
buraco" na Estrada do Saboó; Nº 326 - Solicita o serviço de motonivelamento nas Ruas
do Mombaça I-II-III.; Nº 327 - Solicita os serviços de motonivelamento e
cascalhamento nas Ruas do Loteamento Horizonte Verde, I,II,III, Bairro do Caetê.; Nº
328 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas
Estradas do Juca Rocha, Lagoa e Pilão D'agua; Nº 329 - Solicita que seja feita a
compra de material para a construção de um vestiário no campo do bairro do Carmo.;
Nº 330 - Solicita implantação de iluminação pública , na estrada da Serrinha do Carmo;
Nº 336 - Solicita implantação de iluminação pública nos pontos que ainda faltam, nos
Loteamentos , Jardim Camargo , Clube dos Oficiais, conforme pedidos já encaminhados
a prefeitura; Nº 337/2018 - Solicita a construção de uma EMEI no bairro do
Mombaça.
Vereador Alacir Raysel Nº 331 - Solicita operação tapa-buraco nos Bairros Gabriel
Piza, Villaça e Mosteiro; Nº 332 - Solicita limpeza do parquinho da creche do Taboão;
Nº 333 - Reitera pedido da Indicação nº1179/2017, solicitando a ligação de esgoto da
Rua Dom José Gaspar com a Rua Paulo VI, Jardim Villaça; Nº 334 - Solicita a reforma
da Quadra do Bairro Gabriel Piza; Nº 335/2018 - Solicita pavimentação asfáltica nas
Ruas Júlio de Luca, Rua das Castanheiras e continuação do asfalto da Rua Antônio
Panellinni.
Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 343 - Solicita operação tapa buraco na
Rua Vicenzo Rampini, Vila dos Remédios; Nº 344 - Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento na Rua Antonio Sartori, Maylasky; Nº 345/2018 -
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Solicita a realização de limpeza da Estrada José Romão de Góes, Ibaté.
Vereador Julio Antonio Mariano Nº 338 - Solicita a substituição das lâmpadas da
Rua Ida no Bairro Janto Antonio, por lâmpadas de maior potencia.; Nº 339 - Solicita a
realização de serviços de capinação no campo de areia , localizado na Rua Tomáz
Gonzaga, Paisagem Colonial; Nº 340 - Solicita a limpeza dos bueiros da Vila São Rafael
e Jardim Nova Brasília; Nº 341 - Solicita a realização dos serviços de roçada na rampa
de acesso a creche da Vila São Rafael; Nº 342/2018 - Solicita a substituição das
lâmpadas da Rua Aparecido Silva, Bairro Marmeleiro, por lâmpadas de maior potência.
Moções:
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes Nº 34/2018 - De Congratulações à
equipe da Fundação EPROCAD pelos 32 anos, e por sua atuação no Município de São
Roque. O Autor da Moção apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da
mesma por 01 (uma) Sessão Ordinária. O Requerimento Verbal foi aprovado por
unanimidade.
Vereador José Luiz da Silva César Nº 44/2018 – De Congratulações aos Gerentes
do Banco Mercantil extensiva aos funcionários pelos excelentes serviços prestados aos
clientes.
Vereador Julio Antonio Mariano Nº 55/2018 - De Congratulações ao Dia do
Contabilista.
Vereador Rogério Jean da Silva Nº 47 - De Congratulações para a Frente
Protestante em Defesa da Cidadania Cristã; Nº 54 - De Congratulações ao Grêmio
União Sao Roquense pela conquista do 1º e 2º lugar da Copa São Roque, de Beach
Soccer, realizado pela Divisão de Esportes da Prefeitura de São Roque; Nº 57/2018 De Pesar pelo falecimento do estimado senhor Benedito Messias da Silva.
Matérias analisadas no expediente:
Moção de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará.
Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará.
Moções de Congratulações: Foram aprovadas por unanimidade.
Tribuna:
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que está cobrando o Prefeito Cláudio
Góes para que demande maior atenção à Guarda Civil Municipal (GCM), e que seja
averiguado o andamento do concurso público realizado para contratação dos Guardas
Civis Municipais. Solicita o aumento do efetivo na GCM, pois a população nunca esteve
com tanta sensação de insegurança. Sabe que a segurança pública é uma questão que
cabe ao Estado, no entanto, o Prefeito abandonou a GCM na cidade. Comenta que está
ocorrendo uma grande onda de assaltos no centro da cidade. Fala que o Prefeito,
utilizando-se de uma estratégia para não sofrer mais um processo, ou mais uma multa,
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trouxe de volta à cidade a Maria Fumaça, e agora a GCM que há na cidade, é obrigada
a fazer a guarda desses trens. Diz que hoje há mendigos por toda parte, tráfico de
drogas, pedintes e infelizmente São Roque só tem olhos para a Estrada do Vinho. Pede
ao Prefeito que tome providências. Fala que no Distrito de Maylasky está havendo uma
infestação de carrapatos, solicita à Administração Pública que pulverize o Distrito para
tentar acabar com o problema. Diz que foi à feira no Distrito de São João Novo e pôde
ver cachorros soltos por todo lado. Fala que os ratos também são um grande problema
na região e agora, ao abrir o jornal, vê que está acontecendo uma infestação de
aranhas no centro da cidade, e na linha do trem, uma infestação de escorpiões. Fala
que tudo isso é resultado da falta de manutenção, roçada, capinação, etc. Diz que se
entristece em ver tanta coisa ruim acontecendo na cidade há um ano e meio dessa
Administração, porque esse Prefeito não consegue fazer o que precisa. Fala que já
cansou de pedir para que o Diretor de Educação seja demitido, pois ele não faz nada no
cargo que ocupa, não faz nenhuma melhoria, não vê os professores falarem bem da
educação. Expõe que só vê as coisas piorarem na cidade, a Guarda Municipal se
extinguindo, e cuidando de trem. Pede que o Prefeito acorde, pois ainda dá tempo de
cuidar da nossa cidade.
2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Comenta que foi contatado por uma moradora do
Distrito de Maylasky no domingo, solicitando apoio para que as pessoas do Distrito
pudessem ser levadas ao Cemitério da Paz para o enterro de seu pai, que havia falecido
naquela madrugada. Diz que entrou em contato com o responsável pela
disponibilização desse ônibus na Prefeitura e a resposta que teve foi que não seria
possível fornecer o ônibus, pois todos estavam quebrados. Fala que entrou em contato
com o senhor Celso, Assessor do Gabinete, que prestou-lhe todo o auxílio, também na
tentativa de conseguir o ônibus, e até mesmo ele, teve dificuldade, e ao final,
conseguiu um Van para levar os Munícipes para o enterro.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador Rafael Tanzi
pelo trabalho que está fazendo junto a população, principalmente num momento tão
frágil.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques Araújo: Diz que é um orgulho
servir a cidade de São Roque ao lado de um Vereador como Rafael Tanzi.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz que é lamentável a população
recorrer a Prefeitura para acompanhar um velório e não ser atendido.
Aparte Vereador Júlio Antonio Mariano: Fala que todos os Vereadores têm
passado por situação parecida, e a Diretora responsável pelo setor se vale de um
Decreto que não serve para o propósito.
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Comenta que é morador de bairro, de rua de

6

Ata da 12ª Sessão Ordinária de 23 de Abril de 2018.
2º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura.

terra, que também sofre com os problemas que todo mundo sofre. Explica que na
Prefeitura há muitos equipamentos parados por falta de conserto, e o Departamento de
Obras tem grande dificuldade para atender tanta demanda.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que realmente há situações
que não tem como justificar, e deixar de atender uma família enlutada, não tem como
defender isso.
3. Vereador Rogério Jean da Silva: Fala sobre o documento enviado pela Santa Casa,
aos jornais locais e também a esta Casa, nos qual contesta e solicita retratação pública
quanto à fala deste Vereador em Tribuna no último dia 09 de abril. Diz não ver
problemas em retratar-se, desde que o que foi dito realmente não seja verdade,
portanto, mantém sua posição. Esclarece não se utilizou de palavras ofensivas em seu
pronunciamento além de no exercício de seu mandato na circunscrição deste município,
estar respaldado de imunidade parlamentar, prevista em Constituição, quando no uso
da Tribuna. Cita parte do referido documento, no qual a Instituição diz que, pelo fato
de documentos probantes estarem protegidos por sigilo médico, requer que tais sejam
requeridos por meio da Comissão de Saúde, não integrada por este Vereador, solicita
que este tome parte no grupo que realizará a visita, para que possa o mesmo ter
conhecimento da realidade dos fatos, e possa então retratar-se. Afirma que a Comissão
de Saúde, a despeito de ser muito atuante em nosso município, não tem – como dito
pela Instituição – legitimidade neste ato específico, para analisar prontuários de
pacientes sem a devida autorização, visto que esse a ele pertence, e para ter acesso de
outra forma somente mediante processo judicial. Cita que com base nos artigos 78 e
79 do Regimento Interno desta Casa, não está prevista a autonomia da Comissão de
Saúde – sem desmerecê-la – para atuar nesse ponto específico. Repete que não
ofendeu a ninguém, e somente expressou sua opinião diante de um fato específico.
Acrescenta que vivenciou situação muito parecida com a que a munícipe relatou ter
passado com sua filha na Santa Casa. Cita ainda mesmo tendo este vereador relatado
todos os fatos que ocorreram, inclusive o que ocorreu com essa mãe em questão, à
Ouvidoria da Santa Casa para providências, passada 40 dias nada foi feito. Solicita que
os mesmos meios de comunicação, que deram voz somente ao que foi dito pela
Instituição, que questionem a atual Provedoria e sugere três perguntas: Após 30 dias
da nomeação do novo administrador quais as propostas apresentadas pelo mesmo?
Quais foram implantadas pela provedoria, quais não foram e por quê? e por fim:
Passados 14 meses do término da intervenção municipal, quais medidas foram tomadas
pela provedoria para o aumento das receitas? As contas e o balanço referente ao ano
de 2017 já foram aprovados pelo conselho da instituição e pelo Conselho Municipal de
Saúde?
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Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Afirma que somente quando a
população começar a requerer seus direitos, e denunciar os abusos cometidos pela
Instituição é que as coisas começarão a melhorar.
Vereador Rogério Jean da Silva: Ressalta que se vier novamente a esta Casa,
solicitação para envio de recursos a Santa Casa, não votará favorável, enquanto
perdurar uma provedoria tal como a que lá está. Mantém sua fala do último dia 09
dizendo que se atual Provedoria de fato tem amor pela população e pela Saúde que
abandone tal posição, pois não têm competência para lá estar.
4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz concordam com o que alguns vereadores
falaram a respeito da Santa Casa, pois a situação é mesmo péssima e não pode
continuar. Afirma que a Provedoria que está na Santa Casa é de agrado do Prefeito.
Cita que é difícil encontrar diretores competentes na atual administração. Ressalta que
é necessário que esta Casa seja mais dura com as solicitações do Poder Administrativo,
pois tudo que por aqui tramita solicitado pela Santa Casa e pela Administração, é
aprovado.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Afirma que se deve cobrar quem está
no comando da Santa Casa, e que pedidos de recursos para a Instituição, não terão
votos favoráveis deste Vereador, enquanto continuar o mesmo comando.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Cita que já é mais do que sabido que os
repasses da Prefeitura para a Santa Casa não são suficientes, e que providências
devem ser tomadas também pelo poder Administrativo.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Cita que o Legislativo tem também parcela de
culpa pelo que está ocorrendo na Santa Casa, e que é necessário buscar soluções
urgentemente.
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Discorda do Vereador Etelvino
de que esta Casa tenha parte da culpa, pois os pedidos de recursos aqui votados eram
de exigência momentânea elevada, mas que daqui por diante serão melhor vistos.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Cita que gostaria que o atual Prefeito tivesse
com a Santa Casa o mesmo carinho que tem com a “Maria-fumaça”. Afirma que tudo
que está ocorrendo na Santa Casa é sim de responsabilidade da Administração deste
município. Fala das más condições da segurança, além de diversos outros problemas
enfrentados por nosso município, que não devem deixar ser cobrados da Administração.
5. Vereador Etelvino Nogueira: Agradece ao Vereador Marquinho Arruda pela correção
que fez à fala deste Vereador, em que diz que o Legislativo tem uma parcela de culpa
pelo que vem ocorrendo na Santa Casa. Esclarece, porém que não afirmou que toda a
culpa do que ocorre recaia sobre esta Casa, mas apenas parte dela. Diz ainda
concordar com o referido Vereador, de que os projetos de repasse de recursos para a
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Santa Casa, anteriormente votados eram indispensáveis para o andamento da cidade.
Fala da necessidade reunir-se os Vereadores junto ao chefe do Poder Executivo a fim
de buscar soluções para os graves problemas da Santa Casa, afinal toda a população de
são roque anseia por melhoras. Fala sobre os sérios problemas na segurança do
município, principalmente no cento da cidade e em determinados bairros, também
sobre os problemas com transporte coletivo, com a empresa de coleta de lixo, além das
estradas em péssimas condições.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que diferentemente de
outras cidades, em São Roque a Câmara Municipal tem se destacado, passando a
impressão de que o Poder Executivo não tem voz ativa no Município.
Vereador Etelvino Nogueira: Cita que é difícil para os vereadores serem cobrados
por munícipes e não ter respostas concretas para solução até mesmo de problemas
pequenos que o Executivo não consegue resolver, como falta de ônibus em
determinados horários, problemas com a emissão de carnês de IPTU. Fala sobre a falta
de maquinários para que o Departamento de Obras realize seus trabalhos. Afirma que
deveria haver mais harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo, e que um auxilie
o outro na busca de soluções.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cita que faz falta nesta Casa um líder
da bancada do atual Prefeito, como sempre teve em mandatos de Prefeitos anteriores,
o que demonstra que nem mesmo seus partidários acreditam na atual administração.
Vereador Etelvino Nogueira: Cita que o Prefeito Cláudio de Góes é uma boa pessoa,
e que tem um diferencial, porém até o momento não conseguiu melhorar a situação de
nosso município, o que é algo preocupante.
Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Nº 62/2017-L e Substitutivo, 26/09/2017, de autoria do Vereador
Julio Antonio Mariano, que “Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar, nos períodos de
férias, os veículos de transporte escolar para atividades culturais e desportivas”. O
Substitutivo foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores 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, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e
01 (um) voto contrário do Vereador Rogério Jean da Silva em única discussão, votação
nominal e maioria simples.
2. Projeto de Resolução Nº 05/2018-L, 13/04/2018, de autoria do Vereador Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Prorroga o prazo de funcionamento da
Comissão de Assuntos Relevantes instituída com a finalidade de acompanhar a revisão
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do Plano Diretor”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação
nominal e maioria simples.
3. Projeto de Resolução Nº 06/2018-L, 13/04/2018, de autoria da Mesa Diretora
2018, que “Adia a Sessão Ordinária do dia 30/04/2018, às 18 horas, para o dia
03/05/2018, no mesmo horário”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única
discussão, votação nominal e maioria simples.
4. Projeto de Lei Nº 31/2018-L, 11/04/2018, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira,
que “Dá denominação de "Rua Veranice Motta Rosetti" à via pública localizada no
Recanto Flora, Distrito de Maylasky”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única
discussão, votação nominal e maioria simples.
2. 5. Projeto de Lei Complementar Nº 001/2018-E, 29/03/2018, de autoria do Poder
Exceutivo, que “Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico da Estância Turística de São Roque”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão,
votação nominal e maioria absoluta. O Presidente Newton Dias Bastos apresenta Requerimento Verbal solicitando a quebra do interstício de 7 (sete) dias para votação do Projeto
de Lei Complementar em tela, nos termos do que preconiza o § 2º, Art241, do Regimento
Interno. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação
nominal, e maioria absoluta.
6. Projeto de Lei Nº 26/2018-E, 12/04/2018, de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais)”. O Projeto foi retirado da pauta da Sessão, pelo Presidente da
Câmara, em virtude da ausência de algumas assinaturas nos Pareceres da Comissão de
Orçamentos, Finanças e Contabilidade.
7. Projeto de Lei Nº 27/2018-E, 12/04/2018, de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$
10.390.000,00 (dez milhões, trezentos e noventa mil reais)”. O Projeto foi retirado da
pauta da Sessão, pelo Presidente da Câmara, em virtude da ausência de algumas
assinaturas nos Pareceres da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade.
8. Projeto de Lei Nº 28/2018-L, 12/04/2018, de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais)”. O Projeto foi retirado da pauta da Sessão, pelo
Presidente da Câmara, em virtude da ausência de algumas assinaturas nos Pareceres
da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade.
Explicação Pessoal:
1. Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que hoje foi um dia de bastante
críticas construtivas, para que o Prefeito possa tomar providências. Fala que fica
preocupado quando vê a base do Prefeito também criticando a situação da
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Administração Pública. Diz que amanhã haverá reunião com o Diretor da Sabesp para
discutir a extensão da rede de água para a Estrada Dona Nega, na qual pretende-se
levar a extensão da rede de água para mais de oitenta famílias. Faz crítica quanto a
alça de acesso deixada pela CCR (Companhia de Concessões Rodoviárias) dentro da
cidade, que foi inutilizada com a abertura da nova Rodovia Raposo Tavares, e está
servindo de local para uso de desocupados à noite. Fala que ninguém sabe o que fazer
no local e é preciso encontrar um solução, não apenas colocando barreiras de cimento.
Solicita a assessoria do Prefeito que busque uma solução junto ao Governo do Estado
para o local. Comenta que mesmo após a aprovação do Projeto de Lei que autoriza o
Poder Executivo a contratar a frente de trabalho, até agora não houve nenhuma
contração. Diz que a cidade está feia, e já está se aproximando o mês de Agosto,
quando ocorre a tradicional festa da cidade com a visitação de vários turistas. Fala que
a cidade está precisando dessa mão-de-obra para melhorar as condições de
conservação e manutenção. Coloca a necessidade de parceria entre a Prefeitura e a
CPFL para a realização das podas de árvores. Espera que com a reunião que acontecerá
amanhã entre Prefeito e Sabesp, cheguem a um consenso para a extensão da rede de
água que vai melhorar a qualidade de vida de um grande número de famílias na
Estrada Dona Nega.
2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques Araújo: Faz apresentação de fotos do
Evento Copa Euro no projetor de imagem. Diz que esse é o nono evento resultante do
trabalho de seu mandato. Cumprimenta o senhor Diego Abib, parceiro da Prefeitura
nesse projeto, sendo que esse foi o quarto evento de esporte patrocinado por ele.
Agradece especialmente o senhor Ricardo, que é um excelente Diretor e é prova de que
quem quer trabalhar, trabalha. Agradece ao senhor Charlie Brown, que permaneceu
presente durante os dois dias do evento, para garantir a sua realização. Parabeniza
todo o trabalho realizado pelo Departamento de Esportes da Prefeitura pelo empenho.
Faz apresentação de fotos da escola de Canguera, que está com problemas na laje. Diz
que em 14 de Fevereiro, visitou a escola e no dia 15 de Fevereiro, encaminhou ofício
para a Defesa Civil, que não foi respondido. Fala que na primeira quinzena de Março,
encaminhou requerimento para a Prefeitura, questionando a situação da escola, e no
dia seguinte ao encaminhamento deste ofício, o mesmo foi respondido pela Defesa
Civil. Fala que na semana passada fez duras críticas em plenário, e recebeu retorno do
Professor Weber. Diz que rapidamente foi acionada a empresa responsável pela
manutenção da Prefeitura, e foram colocados pontaletes de eucalipto no saguão
principal da escola de Canguera, para dar sustentação à laje, até que as obras
definitivas de reparo sejam feitas. Fala da seriedade dessa situação, visto que são mais
de 600 crianças que frequentam a referida escola. Diz que encaminhou o requerimento
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66/2018, que solicita informações referentes aos questionamentos da Associação dos
Professores, dentre as quais a reposição e o piso salarial diferenciado. Explica que esse
requerimento copia ofícios que a Associação dos Profissionais da Educação de São
Roque, enviou para a Prefeitura e não teve resposta. Fala que está utilizando do seu
mandado para que a Prefeitura seja obrigada a responder os pontos que estão sendo
questionados. Fala que enviou requerimento para a Prefeitura, exigindo que as licençasprêmio dos funcionários sejam pagas em pecúnia. Explica que foi expedida pela
Prefeitura uma Circular Interna nº01/2017, que impedia o pagamento da licença-prêmio
em pecúnia. Fala que já conversou com os Diretores de Finanças, já enviou ofícios e
vem acompanhando essa situação. Fala que se não há mais crise, não há porque a
Prefeitura continuar a negligenciar o pagamento da licença-prêmio dos funcionários em
pecúnia.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz que é importante que saibam
quantas pessoas estão aguardando por esse pagamento.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Faz um alerta para a Prefeitura agilizar o
quanto antes a questão da legislação para ajudar os Vereadores na captação de
recursos.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques Araújo: Fala que a arrecadação no
Município vem crescendo. Solicita ao Prefeito Cláudio Góes que permita o pagamento
das licenças-prêmio em pecúnia aos funcionários.
Encerram-se os trabalhos às 20h28min.

NEWTON DIAS BASTOS
Presidente

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
1º Vice-Presidente

MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA
2º Vice-Presidente

ROGÉRIO JEAN DA SILVA
1º Secretário

JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS
2º Secretário

12

Ata da 12ª Sessão Ordinária de 23 de Abril de 2018.
2º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura.

