
 
Ata da 28ª Sessão Ordinária de 01 de Setembro 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), Alacir Raysel, Alexandre Rodri-
go Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, 
Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de 
Camargo, 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: nenhum. 

Início dos trabalhos às 18h37min. 
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 27ª Sessão Ordinária, realizada em 25 de Agosto de 2014, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 38ª Sessão Extraordinária, realizada em 25 de Agosto de 2014, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. A Ata da 39ª Sessão Extraordinária, realizada em 25 de Agosto de 2014, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

4. O Secretário faz a leitura da 3ª Ata da Sessão Solene Comemorativa ao “Aniversário do 
Município de São Roque”; 

5. O Secretário faz a leitura do Ofício nº 64/2014-UR. 9, de 21/08/2004, que encaminha 

volume único do  Processo TC – 1817/026/12, referente a prestação de contas do Executivo – 

Exercício 2012; 

6. O Secretário faz a leitura do Edital nº 073/2014-L, que “Convoca os Senhores Vereadores 
para Sessão Extraordinária, formalizada mediante O Requerimento nº 203/2014, de autoria do 

Vereador Etelvino Nogueira, para prestação de esclarecimentos com às finanças municipais do 

exercício de 2014, pela Senhora Ronise Helena Sanchez de Oliveira, Diretora do Departamento 

de Finanças da Prefeitura de São Roque, a ser realizada no dia 03/09/2014, às 14h”; 

7. O Secretário faz a leitura do Edital nº 074/2014-L, que “Torna Público que se encontra na 
Câmara Municipal as Contas da Administração Financeira do Município de São Roque – Exercí-

cio 2012 – Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e informa que o re-

ferido processo encontra-se a disposição dos Senhores Vereadores na Assessoria Técnica Legis-

lativa”; 

8. O Secretário faz a leitura do RELATÓRIO FINAL, que “Institui Comissão de Assuntos Relevan-

tes - CAR, com a finalidade de apurar eventuais irregularidades na aquisição de playgrounds 

para diversas creches e escolas da Prefeitura do Município de São Roque, objeto do Pregão 

Presencial nº 064/2013”; 
9. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 228/2014, de autoria do Vereador 

Rafael Marreiro de Godoy, que “Solicita a inclusão da Moção de Congratulações nº 220/2014, 
em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 28ª Sessão Ordinária. O Requeri-
mento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica; 
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Projetos do Executivo: 
1. Veto nº 010-E, de 26/08/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o 

Autógrafo nº 4.229/2014 (Projeto de Lei nº 051-L, de 04/08/2014) de autoria do Vereador Jo-
sé Carlos de Camargo, que dispõe sobre o embarque e desembarque de passageiros do sexo 
feminino, fora dos pontos de ônibus preestabelecidos em período noturno, no âmbito da Es-
tância Turística de São Roque, e dá outras providências”; 

2. Projeto de Lei Complementar nº 007-E, 23/08/2014, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a criação do Programa de Desenvolvimento do Setor Aeroportuário (PRODESA) 
na Zona de Urbanização Especifica de Desenvolvimento Econômico (ZUE-DE) e na Zona de 
Urbanização Especifica de Ocupação Estratégica (ZUE-OE) e dá outras providências”; e 

3. Projeto de Lei nº 103-E, de 29/08/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 
a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.460.000,00 (um milhão, quatrocentos e 
sessenta mil reais), no orçamento vigente”;  

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei nº 075-L, de 26/08/2014, de autoria do Vereador Luiz Gonzaga de Jesus, 

que “Dispõe sobre afixação, em local visível, de informações sobre os números de telefone de 
emergência em todas as salas de aula da rede municipal de ensino”; 

2. Projeto de Lei nº 076-L, de 28/08/2014, de autoria do Vereador José Antonio de Barros, 
que “Declara de Utilidade Pública o Rotary Club São Roque Estância”; 

3. Projeto de Lei nº 077-L, de 28/08/2014, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo, 
que “Institui o Programa Bolsa Creche às crianças que não obtenham vagas na rede municipal 
da Estância Turística de São Roque, por intermédio de convênio com escolas particulares de 
Educação Infantil e dá outras providências”; 

4. Projeto de Resolução nº 011-L, de 18/08/2014, de autoria do Vereador Donizete Plínio 
Antonio de Moraes, que “Altera a Resolução nº 13, de 30 de outubro de 1991, que dispõe so-
bre o Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque”; 

Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Mores - nº: 222. Solicita informações referentes ao 

Decreto Municipal n° 7.964/2014; 225/2014. Solicita informações referentes à EMEI Profª. 
Antonieta de Araújo Cunha Laurenciano, localizada na Avenida João Pessoa n° 680, Jardim 
Estér; 

2. Vereador Etelvino Nogueira - n°s: 223. Solicita informações referentes às escolinhas de 
esporte no Município; 224/2014. Solicita cópia na integra do Processo Administrativo n° 
9864/2014. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nº: 1265/2014. Solicita realização de poda de 

árvores na Avenida Getúlio Vargas; 
2. Vereador Adenilson Correia – n°s: 1266. Solicita implantação de sistema de monitora-

mento 24 horas em todas as unidades de ensino (creche,escola) do Município; 1267.Solicita a 
construção de toda calçada situada ao lado do Bambuzal, na lateral da Empresa Greenwood 
Industria Comércio, localizada na Rua Jorge Araújo, no Distrito de Maylasky; 1268. Solicita 
implantação de 02 (duas) lombadas na Rua Jorge Araújo, sendo uma na altura do n° 305, e 
outra na altura do n°377, Distrito de Maylasky; 1269. Reitera pedido feito através da Indica-
ção n° 403/2014, solicitando a aquisição de equipamento de Arco Cirúrgico na Estância Turís-
tica de São Roque; 1270. Reitera pedido feito através da Indicação n° 504/2014, solicitando 
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ao Executivo a compra de 05 (cinco) cadeiras, reclináveis, com apoio para soro, para o Pronto 
Atendimento da Santa Casa de Misericórdia de São Roque; 1271. Solicita a implantação de 
rede de água na Estrada do Cometa, Bairro do Rosário; 1282. Reitera pedido feito através da 
indicação n° 143/2013, solicitando que sejam disponibilizados monitores para acompanharem 
os alunos nos ônibus, Kombis e vans de transporte escolar; 1283. Solicita a pintura, bem co-
mo a revitalização da Estação de trem do Distrito de Maylasky; 1294. Solicita a contratação 
de um médico cardiovascular na Rede Municipal de Saúde; 1296/2014. Solicita ao Executivo 
providências visando a limpeza de ponto de parada de ônibus, que está com excesso de lama, 
localizado na Rodovia Quintino de Lima Próximo ao imóvel n° 559 e a entrada Marilu (que 
passa pelo loteamento Vinhedo); 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 1272. Solicita realização de 
limpeza dos córregos localizados no Centro Cultural e Educacional Brasital – CEC; 1273. Soli-
cita troca de tampa de boca de lobo localizada na Avenida Piracicaba (100 metros abaixo da 
Portaria da Hipermarcas); 1274. Solicita implantação de iluminação pública no Estádio Egidio 
Caetano, localizado na Vila Nova São Roque; 1275. Solicita realização de limpeza do Rio Ara-
caí localizado no Centro da Cidade; 1276. Solicita criação de incentivos fiscais como isenção 
parcial do IPTU, para a preservação de imóveis antigos; 1277. Solicita restauração do apito e 
turbina do Centro Cultural e Educacional Brasital – CEC; 1278. Solicita construção de quadra 
de vôlei de areia no Jardim Suíça Paulista; 1279. Solicita realização de lavagem semanal com 
caminhão pipa no Calçadão Dr. Stevaux e da Rodoviária; 1280/2014. Solicita implantação de 
iluminação pública em viela localizada na Rua Lions Clube, Jardim Flórida; 

4. Vereador Flávio Andrade de Brito – n°: 1281/2014. Solicita a construção de pista de 
caminhada no Distrito de São João Novo; 

5. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 1284. Solicita serviços de motonivelamento e casca-
lhamento para as Estradas Taipas de Pedra, Estrada das Pedras e Estrada Pilão D’água, Bairro 
Alto da Serra; 1285. Solicita pintura e manutenção na EMEIF Professora Ruthe Rodrigues de 
Carvalho, Bairro Mirim; 1286. Solicita a coleta de lixo no Morro do Mirim, Bairro Mirim; 1287. 
Solicita operação tapa buraco na Estrada dos Venâncios, com inicio ao lado da EMEF Professor 
Antonio Cavaglieri, Bairro do Pavão e término na Ponte José Germiniase, divisa com o Municí-
pio de Ibiúna; 1288. Solicita os serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada nas 
seguintes vias: Estrada da Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Serra do Japi, Serra da Canta-
reira, Serra Leoa, localizadas no Loteamento Chácara Lago Azul, Bairro Juca Rocha; 1289. 
Solicita os serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para as seguintes vias: Rua 
dos Tambaquis, dos Matrinxás, dos Garoupas e Travessa dos Mandis, todas localizadas no Lo-
teamento Chácara Lagos da Serra, Bairro Taipas de Pedra; 1290. Solicita limpeza na Praça 
Bauru, no Loteamento Jardim Camargo; 1291. Solicita pintura do Ponto de ônibus do Jardim 
Camargo, Bairro do Carmo; 1292. Solicita a pintura das lombadas da Estrada Municipal do 
Carmo; 1293/2014. Solicita junto a CPFL, a troca de poste de madeira, localizado na Estrada 
Municipal do Caetê; 

6.  Vereador Alfredo Fernandes Estrada – n°: 1295/2014. Solicita junto a CPFL a troca de 
poste localizado na Estrada José Erlindo da Silva, na altura do n° 690, Guaçu; 

7. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°s: 1297. Solicita a realização de limpeza, roça-
da, pintura e lavagem no Campo de Bocha de São João Novo; 1298. Solicita a colocação de 
uma lombada na Rua Henrique Pinheiro, próximo ao n°68, Distrito de São João Novo; 1299. 
Solicita a colocação de dois containers de lixo, em frente à escola de São João Novo; 1300. 
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Solicita limpeza do córrego Taxaquara ao lado da borracharia, localizado no Distrito de São 
João Novo; 1301. Solicita a pavimentação asfáltica de aproximadamente 100 (cem) metros 
na Rua Agostinho da Silva, ao lado do Estância Maylasky, Distrito de São João Novo; 1302. 
Solicita a troca de todas as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, no centro 
do Comércio de São João Novo; 1303. Solicita o asfaltamento da Estrada Ernesto Stocker de 
Lima Junior, em São João Velho, Distrito de São João Novo; 1304. Solicita implantação de 
rampas de acessibilidade na Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo; 1305. Solici-
ta pavimentação asfáltica na Rua João Matheus de Barros, Distrito de São João Novo; 
1306/2014. Solicita colocação de um corrimão em ponte sobre córrego localizado no Distrito 
de São João Velho, Distrito de São João Novo; 

8.  Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 1307. Reitera pedido feito através 
da indicação 376/2013, solicitando a construção de portais de madeira (no padrão do portal 
existente no Planalto Verde) com os Dizeres “Aqui começa São Roque”, nos bairros de áreas 
rurais que fazem limite com os municípios vizinhos; 1308. Reitera pedido feito através da in-
dicação n° 1652/2014, solicitando a construção de portal turístico na entrada da cidade locali-
zada no Distrito de Canguera; 1309. Reitera pedido feito através da indicação n° 1734/2014, 
solicitando a construção de portal na Estrada da Cefri, Bairro da Campininha; 1310/2014. 
Reitera pedido feito através da indicação n° 2775/2010, solicitando a construção de um Portal, 
do Roteiro do Vinho, no inicio da Estrada do Vinho.  

Moções: 
1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 215/2014. De pesar pelo falecimen-

to da estimada Senhora Ernestina Palma Vaz; 
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy - n°s: 217. De pesar pelo falecimento da estimada 

Senhora Maria Aparecida Albuquerque; 220. De congratulações em face do evento de lança-
mento do livro “Overdose” e pela apresentação do Projeto “Praticando Valores”; 222/2014. 
De pesar pelo falecimento da estimada Senhora Geralda Antonia da Silva; 

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus - n°s: 218/2014. De pesar pelo falecimento da Senhora 
Marilena dos Santos; 

4. Vereador Adenilson Correia – n°: 219/2014. De pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Lazaro de Paula. 

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

1. Moções de Congratulações nºs: 210 e 220/2014 – foi aprovada por unanimidade; 
2. Moção de Congratulações nº: 206/2014 – O Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de 

Araújo, autor da propositura, solicitou o adiamento para próxima sessão. O requerimento ver-
bal foi aprovado, por unanimidade, em única discussão e votação simbólica; 

3. Moções de Pesar nºs: 215, 217 a 219 e 222/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará; 
4. Indicações – nºs: 1265 a 1310/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Expressa sua preocupação e tristeza com a publica-

ção de um decreto do Senhor Prefeito Daniel de Oliveira Costa, que desrespeita a classe do 
funcionalismo público. Informa que o Senhor Prefeito desperdiçou todo o dinheiro com contra-
tos de aluguel com valores absurdos, e publica decreto que proíbe e tira os direitos adquiridos 
do funcionalismo público, como o pagamento da Licença Prêmio. Cobra do Senhor Prefeito 
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providências para devolução dos veículos alugados, e a demissão do excesso de funcionários 
de cargos de comissão.  
Aparte do Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que são absurdos os desmandos do 
Senhor Prefeito, que paga valor excessivo para contratação de funcionários de cargo de comis-
são, e que no ano de 2013, contratou o aluguel de caminhão guincho, no valor de doze mil e 
oitocentos reais ao ano, e que em 2014, contratou aluguel de um caminhão guincho, no valor 
de dezessete mil reais ao mês. Relata que diante da situação de desperdício de dinheiro públi-
co, pela Administração do Senhor Prefeito, torna–se impossível ter dinheiro para pagamento 
dos compromissos com o funcionalismo público e fornecedores. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Informa que esteve junto ao Vereador Mauro Sal-
vador Sgueglia de Góes, em visita ao Departamento de Educação, para reivindicar providências 
para limpeza e manutenção nas escolas municipais, onde os Professores estão executando es-
ses serviços.  
Aparte do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz que a publicação do 
Decreto de contenção de gastos do Senhor Prefeito, repercutiu muito mal junto ao funciona-
lismo público. Fala que foi surpreendido, quando se deparou com um projeto de Lei absurdo do 
Executivo, que concede isenção de pagamento de impostos à algumas empresas que perma-
necerem por 12 anos no Município, quando a Prefeitura não tem dinheiro para pagar os com-
promissos da conta de energia. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que hoje, 01 de Setembro, a Comissão Especial 
de Inquérito constituída para apurar possíveis irregularidades na compra dos playgrounds, fin-
dou seus trabalhos, com a entrega da conclusão e relatório final, nesta Casa de Leis para as 
devidas providências. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Relata que na Lei Orgânica existe um dispositivo que 
permite a elaboração de um Decreto Legislativo para sustar os efeitos do Decreto do Senhor 
Prefeito, de restrições aos direitos do funcionalismo público. Convida os Vereadores para apoiar 
esse Projeto de Decreto Legislativo. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Alerta ao Senhor Prefeito para melhor Administrar o 
Município, executando as Leis existentes. Ressalta que o Município de São Roque tem necessi-
dade de Administração coerente e responsável. 

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Informa que foi procurado por munícipes que solicitaram 
ajuda em prol dos moradores do Jardim Suíça, onde existe uma estrada de terra, que não con-
ta com iluminação pública, e que no período noturno, é freqüentado por usuários de drogas e 
bandidos, que oferecem perigos aos estudantes e transeuntes. Cobra do Governo Municipal 
providências para a colocação de 12 braços com iluminação pública para a referida estrada de 
terra do Jardim Suíça.  
Aparte do Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que o Prefeito paga para em-
presa REMO, o valor de R$ 9,50 por bico de luz, que na Administração passada se pagava R$ 
2,50 por bico de luz. Fala que há necessidade de se aditar o valor desse contrato com a em-
presa REMO.  
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Ressalta que há necessidade da colocação de cobertura 
nos pontos de ônibus, no itinerário do ônibus circular dos Bairros: Vila Nova São Roque; Jardim 
Brasília; Marmeleiro; Vila São Rafael, e Jardim Ester, principalmente, frente ao posto de gasoli-
na, que não tem o poste de localização. Alerta ao Senhor Prefeito sobre a necessidade de se 
respeitar a população. Ressalta que sempre trabalhará em prol dos munícipes. 
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3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Relata que o Morro do Saboó vem 
sendo ocupado por invasores, que se utilizam do local das mais diferentes formas, e que o Se-
nhor Barilli solicitou a este Vereador para oficializar a proprietária Senhora Ondalva sobre a si-
tuação do local e sugeriu a instalação de um parque privado. Fala que conclamou a população 
para a realização de mutirão de limpeza, para restaurar a beleza do referido morro. Diz que a 
Empresa VIVO S.A., informou que irá executar hoje, melhorias nos sinais na antena de telefo-
nia celular e Internet, instalada sobre a loja Casas Bahia, na Avenida João Pessoa. Ressalta que 
se preocupa com a criação de incentivos fiscais para atrair empresas para o Município e várias 
vezes apresentou sugestões de melhorias para o Poder Executivo. Externa seu repúdio às ati-
tudes precipitadas da Administração, por enviar Projeto de Lei de Isenção Fiscal milionária, pa-
ra ser votado hoje neste Legislativo, sem tempo hábil para estudos, e que o mesmo demanda 
audiência pública. Solicita aos colegas Parlamentares providências para aprimorar o referido 
Projeto do Executivo. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta sobre o Projeto de Lei do Executivo 
referente a construção do Aeroporto, enviado pelo Senhor Prefeito sem tempo hábil para estu-
dos.  
Aparte do Vereador Etelvino Nogueira: Ressalta que há necessidade de se aprender a 
mudar o discurso. Comenta que muitas empresas boas, como a Cambuci, se foram por falta de 
incentivos fiscais. Cobra do Senhor Prefeito respeito para com os Parlamentares desta Casa de 
Leis.  
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Critica o Senhor Prefeito pela publicação do 
Decreto nº 8002, de agosto de 2014, que impõe medidas abusivas e exclui os direitos do fun-
cionalismo público assalariado, o que causou revolta geral nos funcionários e professores, que 
vieram reivindicar seus direitos junto aos Vereadores desta Casa de Leis.  
Aparte do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Cobra do Senhor Prefeito me-
lhorias, e uma atenção especial para com os funcionários públicos concursados e assalariados 
que trabalham em prol da população. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Cobra da Administração providências para 
limpeza e manutenção na Estrada do Vinho.  
Aparte do Vereador Israel Francisco de Oliveira: Lembra que as contas da Administração 
anterior, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, com gastos com pessoal de 37%, e que a 
atual, se encontra com despesas de 50%, antes do fim do ano.  

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Faz apelo ao Poder Executivo, ao Diretor de Saúde, a 
toda Imprensa, aos Vereadores, e a todos os meios de comunicação, para juntos abraçar a luta 
contra a doença meningite. Diz que houve alguns casos dessa doença na cidade de Itapevi. 
Alerta que há necessidade de se prevenir para evitar surto da referida doença no Município. 
Cobra do Senhor Prefeito providências junto ao Diretor de Saúde para disponibilizar a vacina-
ção nos postos de saúde da Cidade. 
Aparte do Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que existe suspeita de meningite, 
em pessoa adulta internada em Sorocaba.  
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que a doença é devastadora, e que depois que se 
contrai a meningite, não se livra fácil. Fala que por ser Estância Turística há necessidade de se 
dar prioridade à saúde pública. Informa que enviará ofícios ao Senhor Prefeito e ao Senhor Di-
retor de Saúde para as providências. Comenta que precisa se tranqüilizar a população. Parabe-
niza os comerciantes da Estrada do Vinho, pelo sucesso com a presença dos turistas na região.  
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Aparte do Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que sábado esteve em visita ao 
Restaurante da Tia Lina, ficou impressionado com a beleza do local, e com a quantidade de 
turistas. Parabeniza o Vereador Rafael Marreiro de Godoy pelo alerta sobre a necessidade da 
prevenção da doença meningite na Cidade. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Informa que protocolou nesta Casa de Leis, Propos-
ta para a Ronda Turística, para melhorias na segurança. 
Aparte do Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala da importância de se ter Vereador 
de todas as áreas, pois o Vereador Rafael Marreiro de Godoy tem melhor visão sobre a segu-
rança. Fala da realização de dois grandes eventos na Cidade, de MotoCross, e Encontro de 
Motos, que trouxe muitos turistas para São Roque.  
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Agradece ao vereador Rodrigo Nunes de Oliveira 
pela participação nos esportes. Diz que esporte é vida, e afasta as pessoas das drogas 
Aparte do Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Parabeniza Prefeitura pe-
los eventos de motociclistas realizados no final de semana, que trouxe muitos turistas para 
São Roque. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador Etelvino Nogueira pelo apoio 
ao Projeto de Lei da Instalação do Aeroporto no Município. Diz-se simpatizante com a cons-
trução do empreendimento. 

Ordem do Dia: 
1. 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 e-
vento destinado ao público, e dá outras providências”. Foi aprovado por unanimidade, em úni-
ca discussão, votação nominal e maioria simples; 

2. 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 aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

3. Projeto de Lei nº 067-L, de 08/08/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, que “Institui o Dia Municipal de conscientização sobre a alienação paren-
tal no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque”. Foi aprovado por u-
nanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

4. Projeto de Resolução nº 012-L, de 18/08/2014, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy, que “Acrescenta parágrafo 8º ao 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”; e Emenda nº 001-L, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira. Foram aprova-
dos por 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, 
Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio An-
drade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, 
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 um voto contrário do Vereador 
Adenilson Correia, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

5. 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 Turís-
tica de São Roque”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e 
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maioria simples; 
6. Projeto de Lei nº 071-L, de 20/08/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa 

Henriques de Araújo, que “Institui a Semana Municipal de conscientização e preservação do 
Patrimônio Histórico Natural e Cultural no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística 
de São Roque”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maio-
ria simples; 

7. Projeto de Lei nº 072-L, de 22/08/2014, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, 
que “Dá denominação de Rua João Morão à via pública localizada no Distrito de São João No-
vo”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

8. Projeto de Lei nº 095-E, de 31/07/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 
a abertura de crédito especial no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)”. 
Foi aprovado por unanimidade, em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

9. 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)”. Foi aprovado por unanimidade, em primeira discussão, votação nomi-
nal e maioria absoluta 

10. Requerimentos – nºs: 222 a 225/2014. Foram aprovados por 08 (oito) votos favoráveis 
dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino No-
gueira, Israel Francisco de Oliveira, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos 
Augusto Issa Henrique de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes; e 06 (seis) votos contrá-
rios dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soa-
res, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de Barros e Rodrigo Nunes de Oliveira, em única dis-
cussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz-se satisfeito com o Governo Municipal, por poder 

transmitir a notícia da construção de 500 casas populares, no Bairro de Gabriel Piza, que é uma 
região prevista para construção de tais moradias, e que contemplam a rede de água e esgoto e 
asfalto. Relata que são casas que serão construídas para pessoas de baixa renda, que ganham 
de zero a três salários mínimos. Diz ser a realização de um sonho que carrega desde o seu 
primeiro dia de mandato. Fala que isso é resultado do trabalho deste Governo para atender a 
demanda da necessidade da construção de 2500 moradias populares. Relata que se sente or-
gulhoso por ser Vereador e fazer parte deste Governo, e estar aqui para votar o projeto da ins-
talação do aeroporto na cidade, que é um mega empreendimento que entrará para a história 
de São Roque. Fala sobre a guerra fiscal que levou muitas empresas do Município de São Ro-
que, mencionando quando a empresa Penalty deixou a cidade por falta de incentivos fiscais. 
Fala das empresas que oferecem oportunidade de trabalho, como a Gherdal de Araçariguama. 
Comenta que vem sofrendo ataques pessoais por acreditar no projeto enviado pelo Senhor 
Prefeito. Relata a importância do projeto da construção do aeroporto, com cinco torres comer-
ciais, Shopping e um aeroporto, no Bairro Dona Catarina. Ressalta que há necessidade de se 
preocupar com formação profissional de pessoal para atender esse mega empreendimento. Fa-
la das cidades da Região como Sorocaba e Jundiaí que oferecem incentivos fiscais e têm obtido 
bons resultados.  

2. Vereador Adenilson Correia: Lembra que hoje, dia 1º, de setembro, se comemora o dia do 
Profissional de Educação Física. Cumprimenta os Professores de Educação Física, pela come-
moração do seu dia. Cumprimenta ao Chiquinho, Presidente da ONG Pró Cidadania, e aos or-
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ganizadores dos eventos de Encontro Moto Show São Roque, no Recanto da Cascata. Cumpri-
menta ao Circuito Infantil Paulista, de Moto Cross, e aos organizadores do evento realizado no 
Município. Diz que são Roque merece por ser Estância Turística esses eventos trazem os turis-
tas para nossa Cidade. Cumprimenta os Policiais Militares pela solenidade da valorização dos 
profissionais, no 1º Encontro de Veteranos realizado no Comando da Policia Militar, homenage-
ados junto ao Ceolone. Parabeniza ao Senhor José Carlos, e aos organizadores dos eventos re-
alizados no Distrito de Maylasky, no domingo, dia 31 de agosto, que proporcionou entreteni-
mento para a população. Cobra do Governo Municipal providências para disponibilizar para o 
quadro de funcionários do Distrito de Maylasky, profissionais da área de limpeza e manuten-
ção, para execução de melhorias, nas vias públicas do referido Distrito. Comenta que os Vere-
adores deste Legislativo, há muito almejam melhorias e bons administradores para a instituição 
Santa Casa. Parabeniza ao Dr. Pedro Renato, e ao Dr. Lúcio, pela vitória para Direção da Santa 
Casa, na eleição realizada dia 28/08/2014. Reivindica melhorias para a segurança no Município.   

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que a Administração tem sorte, porque no 
período de um ano e oito meses, desde a posse, não ocorreram chuvas, como aconteceu no 
Governo anterior, quando essas causaram sérios problemas de alagamentos na Cidade. Ressal-
ta que há necessidade de limpeza nas ruas e vielas, nos bairros e Distritos do Município. Fala 
que vem sendo procurado por munícipes que reivindicam vagas nas creches e escolas munici-
pais. Cobra do Governo Municipal providências para construção de creches e escolas para a-
tender a demanda. Relata que há necessidade de se selecionar profissional qualificado para 
ocupar cargos públicos, porque os três interventores da Santa Casa, escolhidos pelo Senhor 
Prefeito não são profissionais qualificados para exercer o cargo de interventor. Cobra da Admi-
nistração providências junto à empresa coletora de lixo, que tem contrato de alto valor para 
executar os serviços, mas nada se vê de limpeza. Informa que os moradores e comerciantes da 
Estrada do Vinho estão trabalhando na retirada de lixo entulhos acumulados. 

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que o Projeto de Lei do Executivo 
referente ao empreendimento do Aeroporto, não está bem esclarecido. Parabeniza o Vereador 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes pela elaboração das Emendas ao referido Projeto de Lei, a-
dequando à realidade do Município. Informa que professores e servidores da Prefeitura vieram 
a esta Casa de Leis, para reivindicar seus direitos, em face do Decreto 8002, de agosto de 
2014, do Senhor Prefeito que desrespeita os direitos do funcionalismo público municipal. Diz 
que ocorreram alguns incidentes entre os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos, 
envolvendo professores e um Ex-Vereador, que será apurado. Comenta que de um lado o Se-
nhor Prefeito diz não ter dinheiro para pagamentos dos funcionários e impõe medidas extre-
mas para conter os gastos, e por outro lado, concede isenção fiscal milionária, aos empresários 
do mega empreendimento. Relata que pesquisou sobre o quadro de funcionários públicos mu-
nicipais, e que no período de 2009 à 2012, era composto de 145 cargos de comissão, dentre os 
quais 75% eram servidores efetivos, e que na Administração atual, conta com 270 comissiona-
dos e alguns são de outros municípios, que ganham altos salários, enquanto os servidores efe-
tivos são assalariados, trabalham na limpeza de córregos e esgotos, e ainda são humilhados 
com o referido Decreto da Administração publicado, que exclui seus direitos adquiridos. Co-
menta que viu publicado no jornal, fotos do Senhor Prefeito entregando veículo para Guarda 
Civil Municipal. Ressalta que o jornal deveria ter publicado que o dinheiro público está sendo 
desperdiçado com aluguel desses veículos, pagando o valor de cinqüenta e dois mil reais ao 
mês. Lembra que os trabalhos da Empresa JHSF, da construção do Aeroporto, tiveram início no 
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Governo anterior. Diz-se contente com a notícia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
pela aprovação das contas de 2012, do Senhor Prefeito Efaneu Nolasco Godinho, que muito 
trabalhou pelo Município de São Roque. 

5. Vereador Etelvino Nogueira: Diz que aguarda que os Vereadores da base do Senhor Prefei-
to, entrem em entendimento com o mesmo, para que seja alterado o Decreto nº 8002, de a-
gosto de 2014, que exclui direitos adquiridos do funcionalismo público, e se isso não acontecer, 
vai apresentar Projeto de Decreto Legislativo, propondo a revogação do referido Decreto parci-
almente, para o qual conta com o apoio dos nobres pares para a aprovação. Informa que o lixo 
na região dos Bairros do Carmo e Caeté, devido à falta de coleta regular, parte do mesmo vem 
sendo queimado, conforme está sendo mostrado no telão do Plenário. Relata que como Verea-
dor atua desde 1997, nos Bairros do Mombaça e Saboó, e sempre esteve preocupado com o 
desenvolvimento desta região, na valorização bem como na geração de emprego, a partir de 
2008 começou a surgir uma oportunidade para esta região com a vinda dos empreendimentos 
através da empresa JHSF, são longos 6 anos de espera, mas agora vai começar a surgir resul-
tados positivos, que é a geração de 1.800 novos empregos naquela região, com a implantação 
do Shopping e torres comerciais. Isso ninguém fala, alguns Vereadores preferem ficar falando 
mal do empreendimento, esclarece que é favorável ao Projeto de Lei apresentado pelo Senhor 
Prefeito que estabelece incentivo fiscal para a região gerando ainda mais oportunidade de tra-
balho, não só para a região do Mombaça e Saboó, como para todo o nosso Município.   

Encerram-se os trabalhos às 22h22min. 
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