
 

Ata da 29ª Sessão Ordinária de 16 de setembro de 2019. 
3º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

          Presidência: Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rogério Jean da Silva e  
Julio Antonio Mariano 

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

Início dos trabalhos às 14h05min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira. 

1. A Ata da 28ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 09 de setembro de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2.  O Primeiro Secretário faz a leitura do Balancete da Despesa e Receita da Câmara Municipal de 
São Roque, referente ao mês de agosto de 2019, e informa que o mesmo encontra-se para 
consulta na Assessoria Técnica Legislativa.  

3. O Presidente coloca em votação o  
Projetos do Executivo: 

1. Projeto de Lei Nº 76/2019-E, 10/09/2019 de autoria do Poder Executivo, que “Institui a 
Feira Agroecológica na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento em Agricultura Ecológica - UPD 
AE de São Roque, e dá outras providências”. 

2. Projeto de Lei Nº 77/2019-E, 13/09/2019 de autoria do Poder Executivo, que “Dá nova 
redação ao artigo 1º e ao inciso IV do § 2º do mesmo artigo, bem como ao § 1º, do artigo 16, 
todos da Lei Municipal nº 972 de 10 de setembro de 1973”. 

3. Projeto de Lei Complementar Nº 1/2019-E, 13/09/2019 de autoria do Poder Executivo, que 
“Institui o Plano Diretor Ambiental da Estância Turística de São Roque”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Resolução Nº 17/2019-L, 09/09/2019 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 

que “Institui Comissão de Assuntos Relevantes – CAR, para fazer o levantamento de todas as 
dívidas da Prefeitura provenientes de condenações judiciais, transitadas em julgado e outras 
possíveis”. 

2. Projeto de Resolução Nº 18/2019-L, 09/09/2019 de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Institui Comissão de Assuntos Relevantes – CAR para acompanhar as obras de 
duplicação da Rodovia Raposo Tavares entre São Roque e Vargem Grande Paulista”. 

3. Projeto de Resolução Nº 19/2019-L, 12/09/2019 de autoria do Vereador Mesa Diretora 
2019, que “Dispõe sobre as normas de governança e de gestão a serem observadas pelos 
órgãos de comunicação da Câmara da Estância Turística de São Roque nas redes sociais 
digitais”. 
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4. Projeto de Lei Nº 74/2019-L, 13/09/2019 de autoria do Vereador José Alexandre Pierroni 
Dias, que “Dispõe sobre medidas de informações às gestantes e parturientes sobre a Política 
Nacional de atenção Obstétrica e Neonatal no Município de São Roque e dá outras 
providências”. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 799 - Solicita providências junto ao departamento de 

obras, para que seja feito aterro para levantar o leito carroçável da rua que margeia o lago no 
loteamento das acácias, bairro do Sáboo. conforme foto anexa; Nº 800 - Solicita a realização 
dos serviços de operação "tapa buraco" na Estrada Municipal do Carmo, próxima a divisa com 
Vargem Grande Paulista; Nº 801 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento das ruas dos Loteamentos  Sun Valey, Las brisa , Jardim Camargo; Nº 802 - 
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento da Estrada da Serrinha, 
bairro do Carmo; Nº 803 - Solicita providências junto ao departamento de obras , para o corte 
e retirada do tronco da árvore de pinos , existente em área da prefeitura , ao fundo do campo 
de futebol no bairro do Carmo; Nº 804 - Solicita a demolição da casa existente em terreno da 
prefeitura ao fundo do campo de futebol no bairro do Carmo; Nº 805 - Solicita a realização dos 
serviços de operação "tapa buraco" nas ruas da vila do Carmo , conforme foto anexa; Nº 806 - 
Solicita a realização dos serviço de motonivelamento e cascalhamento nas ruas dos 
Loteamentos Horizonte Verde , I- II e III, bairro do Caeté; Nº 807 - Solicita providências, junto 
ao departamento de obras, para com urgência fazer a lombada na rua Roque Dandreta , bairro 
do Carmo; Nº 808/2019 - Solicita a realização de operação "tapa buraco" na Estrada Turística 
do Sáboo. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 809/2019 - Solicita recuperação da Estrada 
Arlindo José da Silva, antiga Estrada do Candor. 

Moções: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 144/2019 - De pesar pelo 

falecimento da estimada Emanuela Araújo dos Santos; 
2. Vereador Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada: Nº 140/2019 - Moção de Pesar pelo 

falecimento da estimada senhora Janete Godinho.; 
3. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 141/2019 - De Pesar pelo falecimento do estimado 

Senhor Célio Miguel; 
4. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 143/2019 - De Pesar pelo falecimento do estimado 

Senhor Amintas; 
5. Vereador Newton Dias Bastos, Alacir Raysel, Marcos Roberto Martins Arruda: 
6.  Nº 145/2019 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Esmaela Constantino de 

Freitas; 
7. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 142/2019 - De apoio a PEC que Modifica o sistema de 

previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras 
providências, para que INCLUA AS GUARDAS MUNICIPAIS DE TODAS AS CIDADES 
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BRASILEIRAS COM A MERECIDA APOSENTADORIA ESPECIAL. A Moção de Apoio foi aprovada 
por unanimidade em única discussão e votação nominal. 

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 Rafael Tanzi de Araújo: Diz que a função dos Vereadores não é só reclamar, 

comenta que quando se faz a oratória na tribuna, também é para solicitar melhorias para a 
população. Cumprimenta o Poder Executivo pelas obras que estão sendo concluídas. Relata que 
nesta última semana, Maylasky recebeu inúmeras melhorias, como a operação tapa-buraco, as 
ruas começaram a ser arrumadas, como também a reforma do Campo de Maylasky. Entretanto, 
diz que a SABESP está deixando a desejar, principalmente no Distrito de Maylasky e São João, 
relata as dificuldades tanto da rede de água quanto do saneamento básico, comenta que os 
pedidos solicitados para o melhoramento dessas questões estão tendo dificuldades para serem 
respondidas. Relata sobre o encanamento de esgoto que não teve sua feitoria concluída no 
Guaçu, diz que em decorrência disto os esgotos estão sendo jogadas em fossas caipiras, onde 
prejudicam o solo e contaminam poços de águas. Fala sobre a necessidade de rever o contrato 
da SABESP. 
Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Comenta que está encontrando dificuldades em 
suas solicitações após mudar o novo gerente da referida empresa. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Relata que há um contrato de 30 anos com a 
SABESP e critica a situação em que a mesma encontra-se, concorda com a fala do Vereador 
Rafael Tanzi sobre as fossas que irão contaminar as águas.  
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Diz que os assuntos mais solicitados para este vereador 
são referentes às fossas, diz que há inúmeras situações que aflige a população em decorrência 
da inadequação dos serviços básicos para o município.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Comenta que será realizada uma 
reunião com o prefeito juntamente com a gerência da SABESP para que eventuais problemas 
sejam solucionados. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Relata que no contrato entre o município e a 
SABESP existe a necessidade do fornecimento de caminhões limpa fossa. 
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Comenta que a SABESP precisa se atentar a questões 
envolvendo o meio ambiente. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Relata que nesta manhã do dia 16 foi ao Bairro Mont 
Serrat acompanhar os ônibus que estão fazendo atendimento no bairro, uma reivindicação que 
já havia sido solicitada desde 2017, comenta que trata-se de uma localização desamparada pelo 
poder público e que atualmente estão sendo atendidas suas solicitações, comenta que está 
satisfeito em fazer parte de um governo em que está trazendo melhorias para os bairros 
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esquecidos nas gestões anteriores. Ressalta o motivo da sua moção de apoio aos guardas 
municipais, pois diz que em alguns municípios há uma representatividade ativa destes além da 
polícia militar. Explica que alguns governos municipais acabam tendo mais condições de investir 
na guarda municipal, aumentando assim a capacidade e sensação de segurança dos respectivos 
municípios. Relata que nosso município é um dos mais mil que tem o privilégio de ter uma 
guarda municipal, e diz achar que esta moção pode contribuir assim como outros municípios 
que estarão apresentando essa moção em favor da instituição. Parabeniza os alunos que 
estavam nesta Casa de Lei, diz ser um exercício importante para a cidadania acompanhar 
sessões como esta.  

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que é prazeroso ver jovens se interessando pela 
política no município. Comenta que inúmeras ruas com buracos e mal conservadas. Relata que 
vários problemas da administração são em decorrência do prefeito, pois quem realiza 
efetivamente o trabalho é o poder executivo. Exibe no reprodutor de imagens fotos de uma rua 
com buracos. Comenta que solicitou ao prefeito desde março e que não obteve nenhum 
melhoramento na rua citada. Comenta que o prefeito apresentou uma resposta, todavia 
certifica que nenhuma providência foi tomada. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que há falta de competência no setor 
de obras, comenta que há matérias sendo mal utilizados. Diz ainda que em época de chuva o 
transtorno será maior. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que há seis meses não obtém resultado no 
problema mostrado no reprodutor de imagens. Comenta que há situações indefensáveis da 
atual gestão do executivo municipal. Fala sobre a impossibilidade de ficar inerte quando se fala 
sobre a SABESP, diz achar difícil a atual situação em que a empresa deixa a cidade.  

4. Vereador Etelvino Nogueira: Inicia sua oratória enaltecendo a importância de uma sala de 
aula do município em acompanhar os trabalhos desta Câmara. Exalta também, a relevância do 
diálogo com a população sobre Projetos que são feitos pelos Vereadores, associa essa falta de 
comunicação com a decadência do Poder Legislativo. Também convida o Diretor da Educação 
para participar das Sessões, trazendo assim, os estudantes para apreciar o processo legislativo, 
exemplificando e questionando se há interesse da população de ter-se um Município “Verde e 
Azul”. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Concorda com a colocação 
do Nobre Vereador Etelvino, questionando a obsessão sobre o Município “Verde e Azul”, que 
está gerando custos para a Prefeitura. Comenta que pedirá o adiamento dos Projetos de nº 72 
e 73 pela falta de conteúdo dos mesmos. Aponta que em uma só Sessão há mais Projetos 
Ambientais a serem votados do que nos últimos 3 anos. 
Vereador Etelvino Nogueira: Aponta que proporá um Projeto de Resolução com a finalidade 
de parar com a classificação de “urgência” sobre todos os projetos. Sugere que para trazer a 
sociedade até a Câmara, deve-se abrir à discussão. Comenta que é favorável a praticamente 
todos os projetos que serão votados, pois são importantes para o município. Comenta que 
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apesar de todos os problemas enfrentados pela Sabesp, esta presta um serviço de relativa 
qualidade para a população. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Comenta que votou favorável aos contratos de 
2011 e 2012, tendo em vista que as empresas que prestavam serviços de água no País 
contratavam a Sabesp. Ilustra a incoerência como uma contratação de empreiteiro de obra para 
prestar serviços em sua residência, e este, por sua vez, contratasse o pedreiro que já 
trabalhava no local. Aponta que o que deve ser feito é cobrar a empresa para que preste um 
serviço de qualidade. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Expõe que votou favorável, pois as opções 
eram votar na Sabesp ou deixar o município à própria sorte, ou seja, tomar essa atitude foi 
necessário. Aponta o fato que no período de crise de água que o Brasil enfrentou, São Roque 
foi uma das únicas cidades que não teve problemas de falta d’água. 
Vereador Etelvino Nogueira: Propõe que as salas de aulas visitem as estações de 
tratamento d’água, explicando que o mau cheiro de esgotos um dia irá acabar graças a um 
grupo de Vereadores que tiverem a coragem de votar a favor da Sabesp. Enaltece o trabalho da 
Sabesp em relação ao tratamento de esgoto, serviço de grande importância ambiental e social, 
expondo que valeu a pena ter votado a favor da empresa. Lembra que a função do Vereador é 
cobrar e que vem fazendo isso rigorosamente. Além disso, convoca a sociedade para discutir a 
respeito da revisão sobre o contrato com a Sabesp a cada quatro anos. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 65/2019-L, 20/08/2019, de autoria dos Vereadores Newton Dias Bastos, 

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Marcos Roberto Martins Arruda, que “ Altera a Lei 
Municipal nº 4.143/2014, de 5 de fevereiro de 2014”. O Vereador Newton Dias Bastos 
apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento do Projeto por uma Sessão. O 
Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

2. Projeto de Lei Nº 62/2019-E, 28/08/2019, de autoria de Poder Executivo, que “Cria o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de São Roque e dá outras 
providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria simples. 

3. Projeto de Lei Nº 72/2019-L, 02/09/2019, de autoria do Vereador José Luiz da Silva César, 
que “Altera a redação do § 1º, do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.852, de 14 de setembro de 
1990”. O Projeto foi rejeitado por 08 (oito) votos contrários e 05 (cinco) votos favoráveis dos 
Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques 
de Oliveira, Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo, em única discussão, votação 
nominal e maioria simples. 

4. Projeto de Lei Nº 73/2019-L, 02/09/2019, de autoria do Vereador José Luiz da Silva César, 
que “Revoga o artigo 5º da Lei Municipal nº 3.381, de 27 de novembro de 2009”.O Projeto foi 
rejeitado por 11 (onze) votos contrários e 02 (dois) votos favoráveis dos Vereadores Alfredo 
Fernandes Estrada e José Luiz da Silva César em única discussão, votação nominal e maioria 
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simples. 
5. Projeto de Resolução Nº 16/2019-L, 04/09/2019, de autoria do Vereador Alacir Raysel, que 

“Altera a redação do inciso I e §4º do Art. 330 e §1º do Art. 331, todos do Regimento Interno. O 
Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

6. Projeto de Lei Nº 66/2019-E, 04/09/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 
a obrigatoriedade da apresentação de termo de compromisso de utilização de produtos e 
subprodutos de madeira de origem comprovadamente legal na Construção Civil no Município de 
São Roque”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria simples. 

7. Projeto de Lei Nº 67/2019-E, 04/09/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 
a avaliação de emissão de fumaça preta em escapamentos de veículos movidos a óleo diesel e 
dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação 
nominal e maioria absoluta. 

8. Projeto de Lei Nº 68/2019-E, 04/09/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Institui o 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Município de São Roque e dá outras 
providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria simples. 

9. Projeto de Lei Nº 69/2019-E, 04/09/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Institui o 
Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais, autoriza a prefeitura a estabelecer 
convênio e executar Pagamento aos provedores de serviços ambientais e dá outras 
providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria simples. 

10. Projeto de Lei Nº 70/2019-E, 04/09/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Revoga os 
artigos 10-A, 10-B, 10-C, 10-D da Lei Municipal 3.965, de 26 de março de 2013”. O Projeto foi 
aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

11. Projeto de Lei Nº 71/2019-E, 04/09/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei 
Municipal 2.922, de 21 de setembro de 2005, para inserir o inciso III ao § 5º do artigo 10, e dá 
outras providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação 
nominal e maioria simples. 

12. Projeto de Lei Nº 72/2019-E, 04/09/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Institui o 
Programa Municipal de Controle de erosão e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

13. Projeto de Lei Nº 73/2019-E, 04/09/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Institui o 
Programa Municipal de Educação Ambiental, e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado 
por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

14. Projeto de Lei Nº 74/2019-E, 04/09/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 
a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente da Estância Turística de São Roque e dá outras 
providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria simples. 
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15. Projeto de Lei Nº 75/2019-E, 05/09/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 
a criação do grupamento especializado operacional da Guarda Civil de Rondas Ostensivas 
Municipais, denominado ROMU e dá outras providências”. 

16. Projeto de Resolução Nº 17/2019-L, 09/09/2019 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
que “Institui Comissão de Assuntos Relevantes – CAR, para fazer o levantamento de todas as 
dívidas da Prefeitura provenientes de condenações judiciais, transitadas em julgado e outras 
possíveis”. Os autores do Projeto apresentaram Requerimento Verbal solicitando o adiamento do 
mesmo para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica. 

17. Projeto de Resolução Nº 18/2019-L, 09/09/2019 de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Institui Comissão de Assuntos Relevantes – CAR para acompanhar as obras de 
duplicação da Rodovia Raposo Tavares entre São Roque e Vargem Grande Paulista”. Os autores 
do Projeto apresentaram Requerimento Verbal solicitando o adiamento do mesmo para a 
próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica. 

18. Projeto de Lei Nº 64/2019-E, 04/09/2019, 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 aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria 
absoluta. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Ressalta a fala do Vereador Rafael Tanzi de Araújo 

sobre as fossas, diz ser uma cobrança justa, fala que é preciso exigir soluções da SABESP. Diz 
que foi favorável a recontratação da empresa SABESP no ano de sua votação, explica que 
apoiou, pois a nossa cidade pode servir de exemplos para inúmeras, pois faz parte de uma 
pequena parcela de municípios no Brasil que possuem uma infra-estrutura como essa. Diz ser 
injusto dizer que a referida empresa não fez nada para a cidade, pois a mesma solucionou 
inúmeros transtornos. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que uma cidade menor que a nossa 
teve um recurso maior da empresa.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz não ser advogado da empresa, fala que é 
preciso que existam melhorias, todavia justifica seu voto no passado. Cita a gestão do PSDB na 
cidade, diz que em decorrência do partido foram realizadas inúmeras melhorias no município. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre os malefícios do partido, 
como a taxa do cemitério. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que se orgulha em fazer parte do mesmo, 
embora existam problemas, diz que existe uma história de trabalho.   

2. Vereador José Luiz da Silva César: Inicia sua oratória parabenizando ao Nobre Vereador 
Alfredo Estrada. Expõe que recebeu esta semana alguns moradores do bairro dos Vinhedos, 
que reclamaram do serviço que foi feito na localidade, este que não teve a devida fiscalização. 
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Na primeira chuva que ocorreu, degradou a obra que foi feita. Lembra que a prioridade no 
bairro é o saneamento básico e a importância e proximidade deste bairro para com a cidade, 
este que conta com uma Faculdade na localidade. Promove que sejam feitos projetos em prol 
do saneamento básico e aponta a visita do Chefe do Poder Executivo Municipal para dialogar 
com moradores. Explica a importância de cobrar o Plano de Governo do Prefeito Cláudio Góes, 
posto que o PSDB está no município há mais de 20 anos e a saúde, como exemplo, progride de 
forma lenta. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Cita como exemplo a Mirage e explica que se 
deve começar a alertar a população sobre o recebimento de conversas informais a respeito do 
recebimento de maiores subsídios, pois aquele um milhão de reais já acabou. Lembra que os 
Vereadores não trabalham para agradar ao Prefeito, colocando-se contra ao subsídio. 
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Aponta a questão trazida pelo Vereador Alfredo 
Estrada, esta que falta com a verdade. Explica a subjetividade do “ouvi falar” e que precisa de 
fatos concretos para embasamento. Questiona qual é o erro no pagamento do subsídio, pois 
seria ruim deixar a população sem o transporte. Coloca-se contrário ao subsídio apesar de ser 
da base. 
Vereador José Luiz da Silva César: Comenta sobre a Sabesp, esta que tem um problema 
gravíssimo de contrato mal feito, pois não há caminhão que recolha a fossa. Além disso, 
apresenta o problema  empresa em ter que buscar pequenas peças em outro município, 
parando assim, maquinários por poucos problemas. Aponta que o subsídio não é boato, é fato 
confirmado, pois em setembro vencerá o contrato e deve-se passar a verba referente aos 
meses de outubro, novembro e dezembro, posto que o contrato estará vencido. Expõe sobre o 
Plano de Carreira do funcionário público, promovendo que as Comissões discutam sobre o 
assunto, lembrando que foi falado nesta Casa de Leis a respeito de reajustes, inclusive do Vale 
Alimentação. Conclui que informações e comentários que são veiculados no Facebook nem 
sempre condizem com a realidade, posto que esses indivíduos, pagos pelo PSDB, fazem críticas, 
escrevendo e opinando da forma que melhor lhe convém. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Mostra-se satisfeito com a posição 
de quatro Vereadores que citaram a Sabesp em tribuna, comenta que há cerca de 20 dias seu 
mandato ingressou com uma denúncia na ARSESP contra a Sabesp devido à falta de 
cumprimento das metas de contrato. Lembra que as referidas metas deveriam ter sido 
cumpridas até o final de 2014, mas através de um processo tramitando no fórum, anterior à 
renovação do contrato, a Sabesp conseguiu um TAC, junto ao MP, que prorrogou o prazo até o 
final de 2016. E dessa até a atual data 70% das obras não foram cumpridas. Informa que São 
Roque tem 37% de esgoto não coletado que é descartado em águas fluviais. Aponta que o 
Conselho de Fiscalização, por parte da Prefeitura, que é a gestora do contrato e responsável 
pelo cumprimento, ficou apenas no papel, pois este não fiscaliza as metas a serem atingidas 
pela empresa. Salienta que a Sabesp se encontra na iminência de sofrer privatização, pois já 
possui processo interno de abertura do restante do capital fora do Brasil. Após a privatização, 
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fica mais difícil a recuperação, por parte do município, da verba investida. Cumprimenta sua 
amiga, Simone Júdica, por ter retornado com a crônica “Sãoroquices”, enaltecendo a obra. 
Conclui cumprimentando também, o Fundo Social de Solidariedade pelo evento do Miss e Mister 
de mais de 60 anos, prestando todo seu prestígio. 

4. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Inicia sua oratória correlacionando a ilusão de 
vida perfeita promovida em redes sociais com o que é falado em tribuna, onde Vereadores 
falam, mas não participam. Mostra-se esperançoso em relação ao Jardim René pela colocação 
de água em todas as casas, deixando claro q faz parte do grupo de pessoas deste bairro e 
agradecendo aos Vereadores envolvidos. Cita a situação complicada que se encontra a Santa 
Casa, ilustrando todo o trabalho árduo que vem realizando em prol da mesma. Comenta 
pertencer a um grupo que têm qualidades e defeitos, porém não toma para si, o trabalho dos 
outros, classificando quem o faz como “engenheiro de obra pronta”: este que não tem a 
capacidade de gerir um município. Aponta que quem pode administrar uma cidade tem que ter 
responsabilidade, palavra, vida pregressa e força. Também a respeito do estudo sobre obras no 
bairro Vinhedos, que está sendo uma grande batalha na qual este Vereador faz parte, 
enaltecendo seu compromisso, e também do Prefeito, para com o local. Fala ainda, sobre a 
iluminação do bairro do Guaçu, outro trabalho bastante complicado que vem sendo feito por 
este Vereador, prestigiando os esforços do Vereador Jean. Conclui criticando àquele que fala, 
mas não escreve suas palavras, “fala, mas não assina”, ilustrando para que a população faça 
boas escolhas, separando os bons e descartando os ruins. 

Encerram-se os trabalhos às 18h20min. 
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