
 
Ata da 27ª Sessão Ordinária de 25 de Agosto de 2014. 
2º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

Presidência: Rafael Marreiro de Godoy, 

 José Carlos de Camargo e José Antonio de Barros 

  Secretaria: Marcos Augusto Issa H. de Araújo e Alexandre Rodrigo Soares 
 

Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soares, Al-
fredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio An-
drade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, Luiz Gonzaga de Jesus, 
Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro 
de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira. 
Vereador ausente: Alacir Raysel e José Carlos de Camargo. 

Início dos trabalhos às 18h34min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes. 

1. A Ata da 26ª Sessão Ordinária, realizada em 18 de Agosto de 2014, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 37ª Sessão Extraordinária, realizada em 18 de Agosto de 2014, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. O 1º Secretário informa que o Demonstrativo da Receita e da Despesa do Fundo de Segurida-
de Social, ao mês de Julho de 2014, em atenção à Lei nº 3.026/2007, encontra-se a disposição 
dos Senhores Vereadores na Assessoria Técnica Legislativa; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Constitui-
ção, Justiça e Redação do Projeto de Lei nº 061-L, de 18/07/2014, de autoria do Vereador 
Adenilson Correia, que “Dispõe sobre a gratuidade do ingresso de pessoa com necessidade 
especial em qualquer evento destinado ao público, e dá outras providências”. Foi rejeitado por 
unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

5. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Constitui-
ção, Justiça e Redação do Projeto de Lei nº 062-L, de 18/07/2014, de autoria do Vereador 
Adenilson Correia, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de tradutor e intérprete 
da Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Língua Portuguesa -, em qualquer evento, aberto ao 
público, promovido pelo Poder Executivo ou Legislativo da Estância Turística de São Roque, e 
dá outras providências”. Foi rejeitado por unanimidade, em única discussão, votação nominal 
e maioria simples. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Complementar nº 006-E, de 20/08/2014, de autoria do Poder Executivo, que 

Institui o “Altera a Lei Complementar nº 35, de 28 de setembro de 2005, alterada pela Lei 
Complementar nº 67, de 26 de fevereiro de 2013 e dá outras providências”; 

2. Projeto de Lei nº 100-E, 18/08/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a Prefeitu-
ra a celebrar convênio com a Liga Desportiva São-Roquense visando a conjugação de esfor-
ços para a elaboração e organização de competições esportivas no Município e dá outras 
providências”; 

3. Projeto de Lei nº 101-E, de 18/08/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito especial no valor de R$ 387.175,00 (trezentos e oitenta e sete mil, cento e 
setenta e cinco reais); e 

4. Projeto de Lei nº 102-E, de 18/08/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito especial no valor de R$ 305.267,00 (trezentos e cinco mil, duzentos e 
sessenta e sete reais). 
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Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei nº 069-L, de 19/08/2014, de autoria do Vereador José Antonio de Barros, que 

“Institui o Dia Municipal da Costureira no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística 
de São Roque”; 

2. Projeto de Lei nº 070-L, de 19/08/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa Henri-
ques de Araújo, que “Institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista no âmbito da Estância Turística de São Roque; 

3. Projeto de Lei nº 071-L, de 20/08/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa Henri-
ques de Araújo, que “Institui a Semana Municipal de Conscientização e Preservação do Pa-
trimônio Histórico natural e cultural no âmbito da Estância Turística de São Roque”; 

4. Projeto de Lei nº 072-L, de 22/08/2014, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, 
que “Dá a denominação de Rua João Morão à via pública localizada no Distrito de São João 
Novo”; 

5. Projeto de Resolução nº 012-L, de 18/08/2014, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy, que “Acrescenta parágrafo 8º no artigo 229 da Resolução nº 13-L, de 30 de outubro 
de 1991, que Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística 
de São Roque”;  

Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Etelvino Nogueira - nº: 208. Requer Convocação dos Diretores e Chefes da 

Prefeitura para prestar esclarecimentos referentes a fiscalização de bares, casas noturnas e 
outros eventos; 212. Solicita informações referentes aos Decretos Municipais n°s 5.948 de 
29/07/2004 e 7.649 de 10/09/2013. 213. Solicita cópia do processo licitatório referente à con-
tratação de serviços com a empresa Retifica e Solda Nova Geração LTDA-ME; 215/2014. So-
licita cópia do relatório sobre o diagnóstico da real situação da Irmandade Santa Casa de Mi-
sericórdia de São Roque; 

2. Vereador Adenilson Correia - n°s: 209. Solicita informações sobre a possibilidade de reali-
zação de obras e benfeitorias que especifica para os moradores do “Condomínio Sophia” e 
adjacências; 214. Solicita informações sobre plano de carreira para os servidores públicos 
municipais; 217. Solicita informações sobre a possibilidade do Executivo adotar providencias 
contra atos de vandalismo na EMEIF Benedito dos Santos Rocha, tendo em vista que a Pre-
feitura publicou matéria em seu site, em 12/06/2014, anunciando o reinicio da obra abando-
nada pela empresa Moraes e Pêra Projetos Ltda., contratada em 2012; 218. Solicita informa-
ções sobra a possibilidade de implantação de rede para águas pluviais e asfaltamento na Rua 
Vitor Amaro Garcia (antiga Estrada do Monjolinho) bem como sobre a possibilidade de im-
plantação de rede para águas pluviais nas vias do Jardim Brasília que se ligam à Rodovia 
Raposo Tavares, Bairro Marmeleiro; 219. Solicita informações sobre a possibilidade de cons-
trução de uma área de lazer, esporte e cultura no Distrito de Maylasky. 220. Solicita informa-
ções sobre a possibilidade de instalação de uma “Academia ao Ar livre” no Distrito de Ma-
ylasky; 221/2014. Solicita informações sobre a possibilidade de construção de 01 (uma) ciclo-
via na lateral da Rua Benedicta dos Santos Caparelli, atrás da EMEF Profº. Tibério Justo da 
Silva, partindo da Praça Odylla Silva Arruda, no Distrito de Maylasky; 

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – n°: 216. Solicita informações referentes os 
gastos do Fundo de Seguridade Social. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 1228/2014. Solicita realização de pavimentação 

asfáltica na Rua Antonio Oliveira Pinto, Distrito de São João Novo; 
2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – n°: 1229. Solicita limpeza de todas as bocas de loco 
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localizadas na Vila Junqueira; 1230. Solicita a realização de pintura de sinalização de transito 
na Avenida Piracicaba, Vila Nova São Roque; 1231. Solicita poda de árvores na Rua Castro 
Alves, Vila Junqueira; 1244/2014. Solicita roçada, capinação e limpeza em toda a extensão 
das margens da Avenida Prefeito Bernardino de Lucca; 

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 1232. Solicita sinalização de trânsito na 
Rua Joaquim Silveira Mello, esquina com a Rua Santa Quitéria, Santa Quitéria; 1233/2014. 
Solicita a implantação de lombada na Rua Santa Quitéria, na altura do n° 480, Jardim Caram-
beí; 

4. Vereador Etelvino Nogueira– n°: 1234. Solicita manutenção na CMEI Professor Gualberto 
Rodrigues de Araújo e na EMEF Dr. Rabindranath Tagore dos Santos Pires, Bairro do Carmo; 
1235. Solicita pintura e manutenção na EMEIF Professora Rutte Rodrigues de Carvalho, Bair-
ro Mirim; 1236. Solicita manutenção na EMEI José Silvestre da Rocha e na EMEF Joaquim da 
Silveira Santos, Bairro Juca Rocha; 1237. Solicita ao setor competente que interceda junto a 
Sabesp para a perfuração de um poço artesiano na Vila Lino, Bairro Caetê; 1238. Solicita ao 
setor competente que interceda junto a Sabesp para a implantação de uma estação de trata-
mento isolada para atender os moradores da Vila Lino, Bairro Caetê; 1239. Solicita a pintura 
das lombadas da Estrada Municipal do Carmo; 1240. Solicita a realização de roçada na Es-
trada Municipal do Carmo; 1241. Solicita tubulação de águas pluviais em trecho da Travessa 
Ernesto Firmino de Moraes, próximo ao Sitio das Pedras, Bairro do Carmo; 1242. Solicita lim-
peza e troca de tubulação de águas pluviais na Rua Michel Kalinin, Loteamento Clube dos O-
ficiais, Bairro do Carmo; 1243/2014. Solicita providências junto à CPFL, para implantação de 
iluminação pública na Estrada Municipal do Caetê, Bairro Caetê; 

5. Vereador Adenilson Correia – n°s: 1245. Solicita a colocação de placa denominativa na 
Rua Vitor Amaro Garcia, bem como a instalação de uma lombada entre o final da Rua Rui 
Leite Campinas, altura do imóvel n° 640, e o inicio da Rua Vitor Amaro Garcia, Bairro Marme-
leiro, no limite de Municipios São Roque e Mairinque; 1246. Solicita a criação de cargo de 
Bombeiro Civil no Município de São Roque; 1247. Solicita os serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Rua Vitor Amaro Garcia (antiga Estrada do Monjolinho) na região do Mar-
meleiro; 1248. Solicita a construção de dois banheiros públicos com acessibilidade para defi-
cientes na Praça Odylla Silva Arruda localizada na Rua Luiz Matheus Maylasky, Distrito de 
São João Novo; 1249. Solicita a construção de campo de futebol de areia ou sintético, Jardim 
Ponta Porã, Distrito de Maylasky; 1250. Solicita a construção de um velório no Distrito de Ma-
ylasky; 1251. Solicita à construção de uma ciclovia na lateral da Rua Benedicta dos Santos 
Caparelli, sentido Jardim Ponta Porã, atrás da EMEF Prof. Tibério Justo da Silva, localizada 
no Distrito de Maylasky; 1252/2014. Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento 
em todas as vias públicas da Vila Lino; 

6. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°: 1253. Solicita a criação de mais vagas 
de estacionamento de veículos para idosos e pessoas com necessidades especiais na cida-
de, principalmente na região central; 1254/2014. Reitera pedido feito através da indicação n° 
2036/2009, solicitando a criação de um leito psiquiátrico na Santa Casa de São Roque; 

7. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°s: 1255. Solicita a realização de limpeza, roçada, 
pintura e lavagem no Campo de Bocha de São João Novo; 1256. Solicita a colocação de uma 
lombada na Rua Henrique Pinheiro, próximo ao n° 68, Distrito de São João Novo; 1257. Soli-
cita a colocação de 02 (dois) containers de lixo, em frente à escola de São João Novo; 1258. 
Solicita limpeza do córrego Taxaquara ao lado da Borracharia lozalizado no Distrito de São 
João Novo; 1259. Solicita a instalação de câmeras de segurança na área central do Distrito 
de São João Novo; 1260. Solicita a construção de um abrigo de ônibus em frente ao Posto de 
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Gasolina na Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, no Distrito de São João Novo; 1261. 
Solicita a pavimentação asfáltica de aproximadamente 100 (cem) metros na Rua Agostinho 
da Silva, ao lado do Estância Maylasky, Distrito de São João Novo; 1262. Solicita a troca de 
todas as lâmpadas fluorescentes, no centro do Comércio de São João Novo; 1263. Solicita 
construção de 02 (dois) banheiros públicos na Praça Takeshi Ishimaru, localizada no Distrito 
de São João Novo; 1264/2014. Solicita a permanência de um Guarda Civil Municipal, nos in-
tervalos da EMEF Profª. Sônia Maria Abreu Ghilardi, localizada no Distrito de São João Novo. 

Moções: 
1. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 195. De congratulações aos Festeiros Alexandre Mar-

ques Silveira, Fernanda Penteado Rulli Silveira, Ézio Donizete Marchi e Helena Maria Leite 
Marchi; 203/2014. De congratulações à Senhora Érika dos Santos Moraes Kotrosinis pela 
conquista do Potro do Futuro 2014;  

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira - n°s: 205/2014. De Congratulações ao Senhor 
Ivonildo Vieira pela conclusão dos créditos do curso Doutorado em Direito, na Universidad 
Nacional Lomas de Zamorra, em Buenos Aires, Argentina; 

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes - n°s: 207/2014. De pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Douglas Laurindo Berro; 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°s: 208. De pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Edson Aparecido Ferreira; 209/2014. De pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Carlos Nunes Medeiros, conhecido carinhosamente por “Carlito”; 

5. Vereador Adenilson Correia – n°s: 211. De pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Sebastião Ribeiro da Silva; 212. De pesar pelo falecimento da estimada Professora Eunice da 
Silva; 213/2014. De pesar pelo falecimento do estimado empresário Antonio Emírio de Mora-
es. 

Matérias analisadas no expediente: 
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação). 

1. Moções de Congratulações nºs: 195, 203 e 2052014 – foi aprovada por unanimidade; 
2. Moções de Pesar nºs: 207 a 209, 211 a 2013/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará; 
3. Indicações – nºs: 1128 a 1264/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta sobre a necessidade de se melhorar a 

segurança pública no Município, porque estão ocorrendo muitos assaltos, proporcionando des-
conforto aos munícipes. Agradece à Polícia Militar pelos bons serviços prestados, e pela sua a-
tuação no Município. Critica o descaso da Administração para com a segurança pública. Co-
menta que a demanda é grande e a Prefeitura precisa oferecer condições  para a Guarda Civil 
Municipal, atuar com dignidade e maior número de funcionários. Ressalta que há necessidade 
da presença das viaturas nas escolas, praças e nas ruas. Diz que existem cidades que criaram 
a Guarda, muito depois da instituição da Guarda, na Cidade de São Roque, que estão com seus 
efetivos valorizados, e atuando nos setores de interesse público.  

      Aparte do Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que o Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy se preocupa com a segurança pública. Informa que o Senhor Prefeito enviou a esta Câ-
mara, um Projeto de Lei Complementar, para diminuir o valor do investimento na iluminação 
pública, para 10% da CIP- contribuição para custeio de serviço de iluminação pública no Muni-
cípio. Comenta que essa lei contempla arrecadação do povo para extensão da iluminação pú-
blica nos locais distantes da cidade. Alerta aos Vereadores que a iluminação pública faz parte 
da segurança pública no Município. 
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Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Agradece ao Vereador Etelvino Nogueira, pela expla-
nação sobre a iluminação pública, que faz parte da segurança no Município. Informa que o re-
ferido projeto não entrou na pauta. Fala que para atrair turistas, a Cidade precisa ter seguran-
ça. Cobra do Senhor Prefeito providências para a segurança pública, com o envio de projetos 
para realização de concurso público, e de um plano de carreira para a Guarda Civil Municipal. 
Diz que só com o aumento do efetivo se poderá ter mais segurança no Município. Ressalta que 
toda semana falará sobre o mesmo assunto, até que o Senhor Prefeito se digne tomar as devi-
das providências. Diz que a nossa ROMU fará ronda na Cidade. 

2. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Agradece ao Vereador Etelvino Noguei-
ra pelo comentário sobre a iluminação pública. Cobra do Governo Municipal providências para 
dar prioridade à segurança pública na cidade, principalmente no Distrito de Maylasky, que está 
em fase de crescimento, com a criação de loteamentos e condomínios como o Vale do Sol, Jar-
dim do Sol e bosque do Sol, e instalou-se um posto do Correio, e uma Casa Lotérica, gerando a 
necessidade de se melhorar a segurança. Relata que se preocupa com o saneamento básico, e 
esteve em contato com a Sabesp do Município de Tatuí, para melhorar a infraestrutura do Dis-
trito de Maylasky. Relata que os Vereadores estão sendo criticados e desrespeitados por pes-
soas inescrupulosas. Fala que os Vereadores lutam para melhorar as condições de vida da po-
pulação. Relata que sente orgulho de ser Vereador, e trabalhar ao lado dos nobres Vereadores 
que aprendeu admirar pelos bons serviços prestados, especialmente os Vereadores Etelvino 
Nogueira, Alfredo Fernandes Estrada, e Israel Francisco de Oliveira, que na sua Presidência 
contribuiu com início à construção desta Câmara Municipal, ao Ex-Vereador Antonio Marcos 
Carvalho de Brito, que conclui as obras da construção desta Casa de Leis. Fala que são pessoas 
ilustres que atuam com seriedade e prestam bons serviços à população, Parabeniza o Vereador 
Flávio Andrade de Brito, pela conquista da rede de água da Sabesp para o Bairro Volta Grande. 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Critica o Senhor Prefeito pela falta de respeito para 
com a população, por enviar um projeto de lei da CIP, para diminuir o valor de investimento, 
com 90% para manutenção e 10% para ampliação de bico de luz, e se não houver ampliação, 
vai para manutenção. Comenta que muitas pessoas pagam a CIP e não contam com o benefí-
cio de iluminação nas ruas.  Comenta que o Prefeito paga para Empresa REMO, o valor de R$ 
9,50 por bico de luz, que na Administração passada se pagava R$ 2,50 por bico de luz. Comen-
ta que há necessidade de se aditar o valor desse contrato com a empresa REMO, no qual o Se-
nhor Prefeito paga 9,50 reais por bico de luz, para um valor menor. Diz que espera que os Ve-
readores reprovem esse projeto de iluminação pública.   
Aparte do Vereador Etelvino Nogueira: Diz que no ano de 2012, era 50% para manuten-
ção e 50% para ampliação. Diz que no ano passado o Senhor Prefeito passou para 70 % para 
manutenção de luz, e 30% para ampliação. Critica o Senhor Prefeito pelo projeto enviado a es-
te Legislativo, modificando para 90% para manutenção e 10% para ampliação de bico de luz. 
Diz que há necessidade de revisão do contrato da Empresa REMO, responsável pela iluminação 
pública. Convida o Senhor Prefeito para visitar as localidades com falta de iluminação pública, 
para explicar às pessoas porque estão sem os benefícios da iluminação. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Alerta aos Vereadores para analisar e votar contrário 
ao projeto. Diz que não dá para ficar calado diante dos atos absurdos do Senhor Prefeito, com 
aluguel de veículos e caminhão guincho. 
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Aparte do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que se chegou o momento 
do Vereador fazer sua opção de compactuar com os atos de desmandos e arcar com as conse-
qüências, ou agir em prol da população. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que há necessidade dos Vereadores se unirem 
para tomar providências para os desmandos do Senhor Prefeito e para a situação da Cidade. 
Diz que o Senhor Prefeito contratou empresas pagando valores absurdos, inclusive, de instru-
ção das lousas digitais, e da Fundação Ibirapuera. Diz que em conseqüência ficou sem recursos 
para executar serviços de manutenção nas ruas que estão em situação crítica. 

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que na EMEI Creche do Jardim 
Ester, foi construído um parque de madeira, que está com pregos de ponta, que oferece perigo 
às crianças. Cobra da Administração providências para melhorias, retirada de entulho, e manu-
tenção no parque de madeira da EMEI Creche do Jardim Ester. Ressalta que nada justifica os 
atos do Prefeito, pagando valores absurdos de aluguel de veículos e motos, que por questão de 
economia, o ideal seria comprá-los. Lembra que na semana passada, questionou a Administra-
ção pelo desperdício de valores pagos de aluguel de carros e motos, para a Guarda Civil Muni-
cipal, que não conta com funcionários suficientes, para utilizá-las. Diz que são quatro motos 
alugadas, e que cada moto alugada custa mil, e oitocentos reais ao mês, e que para se adquirir 
a mesma, o valor seria de treze mil, e seiscentos reais, para qualquer cidadão, e que para a 
Prefeitura seria mais em conta com a apresentação do CNPJ. Informa que para o aluguel dos 
carros o pagamento é de cinco mil e duzentos reais ao mês. Cobra da Administração providên-
cias para colocar em vigor a Lei da Zona Azul, aprovada nesta Câmara. Comenta que em 2014, 
com Orçamento de 230 milhões, a Prefeitura gastou até o mês de agosto quase 50% do valor 
destinado à folha de pagamento. Fala que em 2012 foi utilizado 37% ao ano, para a folha de 
pagamento de funcionários. Comenta que com tanto desperdício, falta recurso para prestação 
de serviços de manutenção nas ruas do Município. Relata que com relação à CIP, contribuição 
para custeio do serviço de iluminação pública, o Executivo colocou poucos bicos de luz em um 
ano e meio. Informa que o Senhor Prefeito enviou à esta Câmara, um projeto de lei comple-
mentar para reduzir o valor do investimento na iluminação pública. Comenta sobre as lutas do 
CONSEG para melhorar a segurança para a população. Fala do absurdo da construção das 500 
casas no Bairro da Campininha, local que comporta 200 casas. Diz que recebeu ofício do Dire-
tor da Sabesp, de Botucatu, Senhor Pardini, que informou que para a construção das casas, o 
empreendedor precisa arcar com a rede de água e esgoto. 
Aparte do Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que o Senhor Prefeito está sem dinheiro 
para pagar as contas.  
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que o Executivo não tem recurso para 
pagar a folha de pagamento dos funcionários. Cobra dos Vereadores da base do Governo pro-
vidências para analisar os projetos e trabalhar em prol da população. 

5. Vereador Etelvino Nogueira: Lamenta a deficiência da Empresa de Telefonia VIVO, pela 
dificuldade para regularizar a situação dos sinais de comunicação. Informa que na semana pas-
sada, participou do Curso “O Poder das Câmaras Municipais - PCM”, oferecido pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, e que há um pólo na Escola Germano Negrini, e seria interes-
sante que os Vereadores participassem nos próximos cursos. Os instrutores alertam que che-
gou o momento do Vereador demonstrar sua eficiência na fiscalização das Contas Públicas. In-
forma que o Presidente Dr. Sérgio S. Roger, falou da necessidade de se organizar o “Controle 
Interno”, que responderá pela instituição, e que muitas cidades terão problemas para aprova-
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ção das contas. Informa que o Controle Interno da Câmara está organizado. Propõe que se fa-
ça uma reunião neste Legislativo, com o pessoal do Controle Interno, para se instruir sobre as 
responsabilidades assumidas. Diz-se preocupado com a CIP, e convida o Senhor Prefeito para 
verificação da iluminação existente na região do Sun Valey, no Las Brisas, e no Bairro da Serri-
nha, que são locais iluminados pelo Governo anterior. Critica a Administração pelo envio de um 
projeto de lei complementar para reduzir o investimento na iluminação pública.  
Aparte do Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que está com um ano e sete 
meses de mandato, atua como Presidente, e faz parte da base do Prefeito, e não colocou um 
bico de luz. Lembra que na Administração passada era Vereador da oposição e teve a honra de 
colocar 170 bicos de luz e iluminar muitas localidades como os Bairros: São Julião, Volta Gran-
de e Rodovia Engenheiro Benedito Silva. Informa que o Governo anterior iluminou muitas loca-
lidades. Ressalta que há necessidade dos Vereadores repensarem suas votações. Informa que 
o Senhor Prefeito, enviou um projeto que retirou os 300 mil reais, que era para o CRAS do 
Bairro Carmo. Relata que quer ver o CRAS instalado, a iluminação pública realizada, a solução 
para a Vila Lino, que as coisas boas aconteçam, e quer melhorias para a população. Comenta 
que precisava resolver o problema de uma família com criança doente, por causa da poeira na 
Estrada do Caetê, ligou para a Viaoeste, conseguiu raspa de asfalto, e que fotografou o mes-
mo, mas viu a Prefeitura se utilizando do material em outro local. Não se deu por vencido foi 
resgatar o material, e diz que misturaram o material com terra, e deixaram o lugar mais empo-
eirado que antes.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 066-L, de 08/08/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa Henri-

ques de Araújo, que “Declara de Utilidade Pública a Associação Sempre pelos animais de 
São Roque - ASPA”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e 
maioria simples; 

2. Requerimentos – nºs: 208, 209, 212 a 221/2014. Foram aprovados por 10 (dez) votos 
favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alfredo Fernandes Estrada, 
Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Fran-
cisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, Mauro 
Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 02 
(dois) votos contrários dos Vereadores Alexandre Rodrigo Soares e José Antonio de Barros, 
em única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito: Agradece ao Senhor Prefeito Daniel de Oliveira 

Costa, e ao Senhor Antonio Carlos, da Sabesp, pelo início das obras de instalação de rede 
de água no Bairro Volta Grande. Comenta que no Distrito de São João Novo, existem al-
guns Bairros como: de São João Velho, do Montserrat, e do Sabiá, que necessitam de me-
lhorias, e estão esquecidos pela Prefeitura Municipal. Cobra do Governo Municipal provi-
dências para execução melhorias, e obras de asfaltamento nos Bairros Volta Grande e São 
João Velho. Ressalta que há necessidade de todos os Vereadores se unirem para levar me-
lhorias aos bairros do Município, porque a população merece. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cumprimenta o Vereador Flávio Andrade de 
Brito pelos bons serviços prestados, e à Sabesp pela instalação de rede de água no Bairro 
Volta Grande, no Distrito de São João Novo. Comenta que a Administração vem gastando 
e desperdiçando muito dinheiro público. Relata que os Vereadores foram eleitos porque 



 

Ata da 27ª Sessão Ordinária de 25 de Agosto de 2014 
2º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

8 

têm compromisso com a população, e cobram do Senhor Prefeito providências para execu-
ção de melhorias, mas nada se vê de realização de obras no Município. Pondera que se o 
Senhor Prefeito organizasse um controle, e uma economia de dinheiro público, gasto com 
aluguel de veículos, seria parabenizado pelos Vereadores. Informa que os valores desper-
diçados, se transformados em massa asfáltica, poderia ter asfaltado muitas ruas no Muni-
cípio. Cobra do Senhor Prefeito providências para se colocar pessoal com experiência, e 
boa visão administrativa, na Direção da Administração da Prefeitura, para que se melhore 
a Gestão do Senhor Prefeito. Ressalta que gostaria de estar neste Plenário parabenizando 
o Senhor Prefeito, pelas obras executadas no Município, mas acontece o contrário. Informa 
que, há muito, os Vereadores vêm cobrando do Senhor Prefeito providências para se eco-
nomizar o dinheiro público, com a devolução dos veículos alugados, e que em resposta aos 
Vereadores, a Administração devolveu quatro ambulâncias de uso do Setor da Saúde, 
quando poderia ter devolvido outros veículos, inclusive o carro oficial de uso do Prefeito. 
Expressa sua revolta com os atos absurdos do Senhor Prefeito que cortou horas extras, e 
racionalizou o pãozinho dos funcionários, enquanto gasta valores excessivos com a empre-
sa coletora de lixo. Cobra do Governo Municipal providências para um melhor planejamen-
to para se economizar, e parar com aluguel de veículos. Informa que os funcionários do 
Departamento de Obras são esforçados, e estão com carência de materiais para executar 
seus trabalhos. Diz que gostaria de dar suporte à Administração do Senhor Prefeito Daniel 
de Oliveira Costa, mas infelizmente não vê condições, devido aos muitos desmandos dessa 
Administração.  

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre a importância, e a responsabilidade 
dos Governos em preservar a saúde nos municípios. Ressalta há necessidade dos muni-
cípios respeitarem e promover as condições de melhorias para o setor da saúde. Cobra 
do Governo Municipal providências para abastecer os postos de saúde com medicamen-
tos, principalmente o Posto de Saúde da Vila Nova São Roque, que se encontra em situ-
ação precária. Informa que a Santa Casa está com carência de profissional Cirurgião, e 
que os pacientes são transferidos para outras cidades. Cobra do Poder Executivo provi-
dências para admissão de Médicos e profissionais da área de Cirurgia, para equipar a 
Santa Casa. Informa que os municípios vizinhos como Alumínio, Mairinque e Araçarigua-
ma, se utilizam dos serviços da Santa Casa. Relata que vem sendo procurado pelos mu-
nícipes que reclamam da falta de respeito da Administração para com a população e da 
carência dos medicamentos e médicos no Município. Informa que os Cemitérios da Cida-
de estão em situação crítica. Cobra do Governo Municipal providências para execução de 
serviços de limpeza e manutenção nos Cemitérios da Paz e do Cambará.  

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Relata que é importante o 
Vereador prestar contas dos seus trabalhos, e atuar com inovação, buscando mudanças, 
novos modelos e propostas, que deram certo em outros municípios, para os setores da 
educação e da saúde. Pondera sobe as necessidades do Município de São Roque, de tri-
lhar novo caminho, de experimentar fatos novos, de geração de empregos e renda, e de 
melhorias na saúde. Comenta que sempre busca inovações, quando em visita ao interior 
do Estado, e aos Municípios de Valinhos, Vinhedo e Indaiatuba. Relata que gosta de 
prestar contas do seu mandato, que define como: “Mandato Cidadão”. Informa sobre a 
5ª Reunião do CONPREHA, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município. Relata que o Conselho elaborou o Regimento Interno, e realiza es-
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tudos para tombamentos da Casa Grande, do Bairro do Carmo e da Mata da Câmara, e 
que vem opinando na criação de uma lei municipal de tombamento de imóveis, cujo ob-
jetivo é que a Prefeitura assuma seu papel de preservar os imóveis, antes de impor suas 
restrições ao cidadão comum. Informa que moradores da área Central ofereceram seus 
imóveis para tombamento. Diz que se iniciará um programa de tombamentos voluntá-
rios, e precisa agir com cautela, para não acontecer como em 1998, na época da funda-
ção do Conselho, quando imóveis foram derrubados no período noturno, como exemplo 
da antiga caixa de água. Relata que existe a isenção de IPTU, para se preservar e con-
servar os imóveis para o futuro. Informa que apresentou o Projeto de Lei Complementar 
nº 71/2014-L, de 20/08/2014, para a instituição da Semana Municipal de Conscientização 
e Preservação do Patrimônio Histórico Natural e Cultural na Estância Turística de São Ro-
que, para o mês de novembro. Informa que a idéia surgiu no CONPREHA sobre criação 
de um fórum municipal nos dias 6 e 7, de novembro. Relata que foram movidas ações na 
Justiça e na Polícia Civil, para que a proprietária Senhora Ondalva, recupere a posse do 
Morro do Saboó. Convida os munícipes para uma visita ao Morro do Saboó, no domingo, 
para realização de um mutirão de limpeza. Diz que há interesse em formar uma funda-
ção para transformar o referido local em parque privado. Agradece ao Plenário pela a-
provação de mais um Projeto de Lei de sua autoria, que dispõe sobre a proteção animal. 
Parabeniza o Poder Executivo pelo envio de dois projetos que serão votados hoje, que 
são: o Projeto de Lei nº 102–E, que dispões sobre recapeamento dos Bairros Parque Ali-
ança, Vila Amaral e Jardim Conceição, e Projeto cd Lei nº 85-E, de execução de pavi-
mentação e drenagem no Jardim Santa Vitória. Recorda a frase, “Quem Ama Cuida”, e 
que devemos cuidar e preservar os bens recebidos dos antepassados. 

 
Encerram-se os trabalhos às 21h02min. 
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