
 
 

Ata da 28ª Sessão Ordinária de 31 de Agosto de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

Presidência: Flávio Andrade de Brito, Marcos A. Issa Henriques de Araújo 

e Luiz Gonzaga de Jesus 
Secretaria: Mauro S. Salvador de Góes e Israel Francisco de Oliveira 

 

Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre 

Rodrigo 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 Henriques de Araújo, Mauro 

Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira. 

Vereadores ausentes: nenhum. 

Início dos trabalhos às 18h18min. 

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 24 de Agosto de 2015, foi lida e aprovada por 

unanimidade; 

2. O 1º Secretário faz a leitura da Ata da 3ª Sessão Solene, realizada em 13 de Agosto de 

2015; 

3. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 188/2015, de autoria do Vereador 
Donizete Plínio Antonio de Moraes, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 187/2015, 
em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 28ª Sessão Ordinária. O 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica; 

4. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 189/2015, de autoria do Vereador 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Solicita a inclusão da Moção de 
Congratulações nº 218/2015, em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 
28ª Sessão Ordinária. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica; 

5. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 191/2015, de autoria do Vereador 
Rafael Marreiro de Godoy, que “Solicita a inclusão da Moção de Congratulações nº 
209/2015, em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 28ª Sessão 
Ordinária. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
simbólica; 

6. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 062-L, de 06/07/2015, de autoria do 

Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, que “Dispõe sobre a prioridade de concessão de vagas 

em creches municipais, ou nas conveniadas com o Município, para filhos de mães que 

trabalham”. Foi aprovado por 09 (nove) votos dos Vereadores Adenilson Correia, Alfredo 

Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco, 

Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia 

de Góes e Rafael Marreiro de Godoy, e 05 (cinco) votos dos Vereadores Alacir Raysel, 

Alexandre Rodrigo Soares, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo e Rodrigo Nunes, 

em única discussão, votação nominal e maioria simples; e 

7. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
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Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 070-L, de 17/08/2015, de autoria do 

Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, que “Dispõe sobre instalação de placas com telefone 

úteis nas praças públicas do Município de São Roque”. Foi aprovado por 08 (oito) votos dos 

Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, 

Israel Francisco, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro 

Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy, e 06 (seis) votos dos Vereadores 

Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, José Antonio de Barros, José 

Carlos de Camargo e Rodrigo Nunes, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

Projeto do Executivo 

1. Projeto de Lei nº 076/2015-E, de 24/08/2015, de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 1.387. 817, 08 (um 

milhão, trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e oito centavos), no 

orçamento vigente”; e 

2. Projeto de Lei nº 077/2015-E, de 27/08/2015, de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de São Roque - APAE, e dá outras providências”. 

Projetos do Legislativo 

1. Proposta de Emenda à LOM, de 17/08/2015, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa 

Henriques de Araújo, que “Acrescenta inciso III ao artigo 128 da Lei Orgânica da Estância 

Turística de São Roque, relativo à composição dos Conselhos Municipais”; 

2. Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2015-L, de 24/08/2015, de autoria do Vereador 

Etelvino Nogueira, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão São-roquense ao 

Deputado Estadual Marcio Cezar de Camargo”;  

3. Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2015-L, de 28/08/2015, de autoria do Vereador 

Luiz Gonzaga de Jesus, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão São-roquense à 

Senhora Zeny Soares Motta”;  

4. Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2015-L, de 31/08/2015, de autoria do Vereador 

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Dispõe sobre a concessão de Título de 

Cidadão São-roquense ao Senhor Jaime Spitzcovsky”.  

5. Projeto de Lei nº 072/2015-L, de 31/08/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de 

Oliveira, que “Institui a Semana MOVIMENTODOPEDAL”;  

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 

1. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 167. Solicita informações sobre a possibilidade de 

implantação de uma alça de acesso na Rodovia Raposo Tavares junto à entrada da Estrada 

Municipal do Caetê; 172. Solicita a realização de serviços de pintura da CEMEI, EMEI, EMEF, 

do Bairro do Carmo; 174. Solicita informações relativas ao cronograma para a realização dos 

serviços de motonivelamento e cascalhamento das vias dos Loteamentos da região dos 

Bairros do Carmo, Caetê e Juca Rocha; 175. Solicita informações referentes à pavimentação 

asfáltica da Estrada Municipal do Caetê; 182. Solicita informações sobre alegação de não 

pagamento por serviço de transporte escolar prestado; 183. Solicita informações sobre a 

possibilidade da aquisição de mobiliário para o refeitório da EMEF Rabindranath Tagore dos 
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Santos Pires, no Bairro do Carmo; e 184/2015. Solicita informações sobre a possibilidade de 

instalação de cobertura de are de lazer da EMEI Profº Gualberto Rodrigues Araújo, Bairro do 

Carmo;  

2. Vereador Flávio Andrade de Brito – nº: 171/2015. Solicita informações sobre a 

disponibilização de uniforme e equipamentos de segurança para os funcionários do 

Departamento de Obras;  

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nº: 176/2015. Solicita informações sobre a 

regularização do abastecimento de água no Jardim Renê; 

4. Vereador Adenilson Correia – nºs: 177. Solicita informações sobre a possibilidade de 

implantação de rede de esgoto, rede de captação de águas pluviais, guias, sarjetas e asfalto 

na Rua Padre Camacho, localizada no Distrito de Maylasky e 178/2015. Solicita informações 

sobre a possibilidade de asfaltamento de trecho da Rua Batista Pedroni que se estende até a 

“Fábrica de Bloco”;  

5. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 179. Solicita informações referente à 

situação financeira da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque, no período da 

Intervenção; 180. Solicita cópias dos contratos firmados entre a Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia de São Roque e empresas prestadoras de serviços médicos, entre outros; 185. 

Solicita informações sobre a situação financeira do Plano de Saúde “Santa Casa Saúde”, sob 

intervenção municipal; e 186/2015. Solicita informações sobre pavimentação asfáltica de 

viela que liga a Rua Alberto Silva Albuquerque à Rua Dirceu Pereira de Andrade, no Distrito 

de Maylasky; e 

6. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 187/2015. Solicita complemento 

das informações solicitadas através do Requerimento nº 111/2015, no que se refere à 

construção da UBS do Bairro Taboão. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 

1. Vereador Alacir Raysel – nºs: 1471. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1422, 

solicitando motonivelamento, cascalhamento, implantação de guias e sarjetas, rede coletora 

de esgoto, rede de água, pavimentação asfáltica e iluminação pública, na Rua Dom José 

Gaspar e Rua Dom Pedro I, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 1504. Reitera pedido feito 

através da Indicação n° 894/2013, solicitando implantação de mais EMEI e CRECHE para 

atender os bairros: Taboão, Jardim Villaça, Jardim Mosteiro, Parque Primavera, Gabriel Piza e 

localidades adjacentes; 1505. Solicita construção de creche no Taboão, Jardim Villaça ou 

Gabriel Piza; 1506. Reitera pedido feito através da Indicação n° 642/2014, solicitando a 

construção de creche na Vila Mike; 1508. Reitera pedido feito através da Indicação n° 

1435/2015, solicitando serviços de limpeza, construção de pista de caminhada, playground e 

colocação de postes com braço de iluminação pública em área localizada no final de cada Rua 

do Pq. Primavera (Gabriel Piza); 1509. Reitera pedido feito através da Indicação n° 

1430/2015, solicitando operação tapa-buracos e recapeamento asfáltico nas vias públicas do 

Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 1510. Reitera pedido feito através da Indicação n° 

1428/2015, solicitando pintura de faixa de pedestres na Avenida São Manoel, em frente ao 

Supermercado Estância, Jardim Villaça; 1511. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
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1043/2013, solicitando pavimentação na Rua Olavo Capuzzo, Jardim Villaça/Bairro Gabriel 

Piza, conforme croqui anexo; 1512. Reitera pedido feio através da Indicação n° 1429/2015, 

solicitando pavimentação asfáltica da Viela Noé Pedroso, Jardim Nova Brasília/São Rafael; e 

1513/2015. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1417/2015, solicitando 

manutenção do campo de futebol socyete e implantação de espaço para lazer com play 

ground, na área localizada na Avenida Guilherme de Almeida e Rua Jorge de Lima, Bairro 

Gabriel Piza 

2. Vereador José Carlos de Camargo: – nº 1472/2015. Solicita o recapeamento da viela 

localizada na Rua Cláudio Manoel da Costa, Bairro Paisagem Colonial;  

3. Vereador José Antonio de Barros – nºs: 1473. Solicita execução de serviços de operação 

tapa buraco nas Ruas do Jardim Finati; 1474. Solicita colocação de 01 (um) braço de 

iluminação pública em poste localizado na Rua Germano Negrini, altura do n° 49; e 

1475/2015. Solicita mudança do poste que fica na Avenida Paes Lemes, na altura do n° 23; 

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 1477. Reitera pedido feito através da Indicação 

n° 921/2013, solicitando abertura de uma viela na Avenida Jaboticabal, altura do imóvel n° 

262, Vila Nova; 1478. Solicita a construção de 03 (três) lombadas na Rua Anésio de Moraes, 

Jardim Maria Trindade; e 1479/2015. Solicita a construção de 01 (uma) lombada na Rua 

Antonio Joaquim de Moraes, próximo ao imóvel n° 602, Jardim Maria Trindade;  

5. Vereador Adenilson Correia – nºs: 1480. Solicita urgentemente a construção de uma 

creche no Jardim São José, ao lado da “Cantina Franque”, Bairro Gabriel Piza, para atender à 

demanda de 150 (cento e cinquenta) crianças; 1481. Solicita a colocação de playground na 

EMEIF Benedito dos Santos Rocha, localizada na Estrada Taipas de Pedra, Bairro Alto da 

Serra; 1482.  Solicita a colocação de 04 (quatro) braços de iluminação pública na Estrada 

Margarida Korte, na altura do imóvel n° 1765, (na Rua 1), conhecido como “Associação 

Aldeia de Maylasky”; 1483. Solicita urgentemente, motonivelamento e cascalhamento na 

Estrada Margarida Korte, próximo aos imóveis 193 e 1495, em frente ao Pesqueiro 

Primavera; 1484. Solicita motonivelamento e cascalhamento em toda a via e extensão da 

Estrada Capital Gustavo Lauro Korte, Bairro Pingo D’Água; 1486. Solicita a colocação de 13 

(treze) braços de iluminação pública na Estrada Margarida Korte em trecho que se estende 

da altura do imóvel n° 1.765 até aproximadamente o de n° 1.777; 1487. Solicita 

pavimentação asfáltica na Rua Olavo Capuzzo, Bairro do Taboão, próximo ao imóvel n° 158 

(“Rancho do Netão”); 1485. Solicita que o Executivo interceda junto à CCR/ViaOeste 

objetivando abertura de via ao lado da “Autovel Veículos” (imóvel n° 650), do imóvel n° 608, 

e do Viaduto Vasco Barioni, na altura do Km 53,5 da Rodovia Raposo Tavares, lado direito 

sentido Capital, visando melhor acesso ao Distrito de Maylasky; 1488. Solicita conclusão de 

obras no Estádio Municipal Benedito de Jesus Albuquerque (“Pé de Vento”), bem como 

ampliação e melhorias; e 1489/2015. Reitera pedido feito através da Indicação n° 

499/2013, solicitando reforma geral e a construção de playground com colocação de um 

balanço, uma gangorra, um girra-gira e colocação de mais iluminação pública adequada e 03 

(três) banheiros públicos, sendo 01 (um) masculino, 01 (um) feminino e 01 (um) banheiro de 

acessibilidade na Praça Central de Maylasky, ora denominada Odylla Silva Arruda, localizada 
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na Rua Luiz Matheus Maylasky – Distrito de Maylasky 

6. Vereador Etelvino Nogueira – nºs 1490. Reitera pedido feito através da Indicação n° 

1243/2015, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada nas Ruas 

Azaléias, das Rosas, das Hortências e das Orquídeas, localizadas no Portal do Carmo; 1491. 

Reitera pedido feito através da Indicação n° 952/2015, solicitando serviços de 

motonivelamento e cascalhamento para Rua Roque Dandretta e Loteamento Sítio Colibri, 

Bairro do Carmo; 1492. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para as 

seguintes vias localizadas no Loteamento Sun Valley, Rua Amparo, Adamantina, Americana, 

Araraquara, Araçariguama,Andradina, Arujá, Alumínio e Águas de Lindóia; 1493. Reitera 

pedido feito através da Indicação n° 700/2015, solicitando serviços de motonivelamento, 

cascalhamento para Rua Octávio Charpak, Rua Pedro Jesus da Cruz e Wanda Bonassi, 

localizadas no Loteamento Chácaras, Lago Azul, Bairro Juca Rocha; 1494. Solicita 

manutenção na quadra de esportes da EMEF Rabindranath Tagore dos Santos Pires, 

conforme foto anexa; 1495. Solicita a implantação de um toldo na CEMEI e EMEI Profº 

Gualberto Rodrigues de Araújo, Bairro do Carmo; 1496. Solicita serviços de roçada e 

remoção de matos cortados para Estrada Municipal do Carmo e estrada Quilombo do Carmo, 

Bairro do Carmo; 1497. Reitera pedido feito através da Indicação n° 647/2015, solicitando 

serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para Estrada Serra da Mantiqueira, 

Estrada da Serra do Mar, Estrada Serra do Japi, Estrada da Cantareira, Estrada Serra leoa, 

localizadas no Loteamento Chácara Recreio Lago Azul; 1498. Solicita serviços de 

motonivelamento, cascalhamento e lombadas para Avenida Centro Social dos Inspetores, 

Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; e 1499/2015. Solicita alargamento em um 

trecho da travessa Ernesto Fermino de Moraes, próximo ao Sítio das Peras. 

7. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs 1500. Solicita colocação de 01 (um) bico de 

luz na Rua Dona Elisa Santos Nunes, Distrito de São João Novo; 1501. Solicita colocação de 

01 (um) bico de luz na Rua Eugênio Benedito Pedroso, em frente ao “Bar do José”, Bairro 

Volta Grande, Distrito de São João Novo; 1502. Solicita a reforma do Estádio Distrital José 

Antonio Saches Dias, Distrito de São João Novo; 1503. Solicita colocação de um portão ou 

corrente no final da Rua Antonio Luiz Espinha, acesso ao lado da arquibancada do Campo 7 

de Setembro, Distrito de São João Novo; 1514. Solicita a colocação de 01 (uma) lombada 

eletrônica na Rodovia Eng. Renê Benedito Silva, Km 55, próximo a distribuidora de verdura 

“Hidrossales”, Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo; 1515.  Solicita a instalação de 

uma cobertura na entrada do Posto de Saúde de São João Novo; 1516. Solicita a construção 

de uma área de lazer com academia ao ar livre, Bairro Volta Grande, Distrito de São João 

Novo; 1517. Solicita reforma dos brinquedos da cancha de bocha, Distrito de São João 

Novo; e 1518/2015. Solicita a instalação de câmeras de segurança na região central do 

Distrito de São João Novo; e 

8. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs 1519. Solicita manutenção na Rua 

Batista Pedroni, localizada no Distrito de Maylasky; 1520. Solicita reforma de ponte de 

madeira de passagem de pedestres localizada próxima à sede da CPFL e ao Colégio 

Cooperativa; 1521. Solicita serviços de manutenção e limpeza na Praça João Mendes 
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localizada no Largo dos Mendes; e 1522/2015. Solicita poda de árvore localizada na Rua 

José Henrique da Costa, na altura do imóvel n° 143.  

Moções: 

1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº 209/2015. De Congratulações ao Professor 

Cesar Gama da Conceição, carinhosamente conhecido como “Professor Jiló”; e 217/2015. 

De Pesar pelo falecimento do estimado senhor Ercio Bello; 

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nº 215/2015. De Pesar pelo falecimento da 

estimada senhora Sebastiana de Oliveira Matheus;  

3. Vereador Adenilson Correia – nº 216/2015. De Pesar pelo falecimento da estimada 

senhora Ena Gonçalves de Moraes;  

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 218/2015. De 

Congratulações ao Clube Atlético Paulistano, em face da conquista da Copa Vinho 2015; 

5. Vereador Alacir Raysel – nº: 222/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 

Alberto dos Santos (Beto Barbeiro); 

6. Vereador José Antonio de Barros – nºs: 225. De Pesar pelo falecimento da estimada 

Senhora Maria de Fátima barros Salge; e 226/2015. De Pesar pelo da estimada Senhora 

Antonieta Roberto Montanari. 

Matérias analisadas no expediente: 

(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação). 

1. Moções de Congratulações – nºs: 209 e 218/2015 – foram aprovadas por unanimidade; 

2. Moções de Pesar – nºs: 215 a 217, 222, 225 e 226/2015 – a Mesa Diretora as 

encaminhará; e 

3. Indicações – nºs 1471 a 1475, 1477 a 1506, 1508 a 1522/2015 – a Mesa Diretora as 

encaminhará. 

Tribuna:  

1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que não é preciso perder tempo discutindo 

projetos para vagas em creche, uma vez que não existem creches, é preciso que o Executivo 

construa, pois as que têm são poucas e não estão dando conta da demanda.  

Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que além do Executivo deixar 

de construir mais creches, acabaram demolindo algumas, como aconteceu com a Creche 

Matias de Albuquerque no Paisagem Colonial. Comenta que a administração atual é muito 

ruim e o plano de governo do Senhor Prefeito não está sendo cumprido.  

Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que existem condições para a construção de 

creches, e só falta a Prefeitura dizer o local. Comenta que é preciso cobrar, mostrar para a 

população tudo o que o Executivo não vem fazendo. Fala que no Distrito de Maylasky era 

para ser feito as casas populares, que tem o dinheiro, mas o Prefeito não indica o local.  

Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que recebeu um e-mail de um morador da Rua 

das Acácias, no Bairro do Saboó, relatando a má qualidade do serviço da coleta do lixo. Fala 

que o valor da coleta aumentou, e os serviços estão diminuindo, e isso vem acontecendo 

com freqüência em vários bairros. 
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Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que hoje em dia se paga mais de um 

milhão de reais por mês para a coleta de lixo, e os serviços são de péssima qualidade. Diz 

que aumentou o valor da folha de pagamento dos funcionários, por isso não tem condições 

de realizar serviços de pavimentação asfáltica nas vias públicas.  

Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Fala que o senhor Prefeito na sua 

candidatura disse que faria tudo com carinho, mas só não explicou que seria tudo caro, com 

os valores abusivos  

Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que na gestão atual não teve nenhuma 

construção no Município. 

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala sobre a falta de vagas em creches e 

que a Promotoria Pública obrigou o Município a alugar vagas em creche particulares, pois o 

Prefeito não valoriza a educação, e se valoriza-se construiria creches na Cidade. Diz que um 

político que não se preocupa com a educação, não merece o título de político. Comenta que 

todas as obras desse mandato, foram iniciadas na gestão passada, ou seja, o ex-prefeito 

quem deixou dinheiro em caixa, cabendo ao Prefeito atual apenas inaugurar. Comenta sobre 

a manutenção das estradas e que tem recebido diversas cobranças da população, uma vez 

que as mesmas estão mal conservadas, prejudicando até o comércio da Cidade, e isso está 

associado a má administração. Fala sobre a Santa Casa, em que alguns interventores saíram 

comemorando após darem um depoimento nesta Casa de Leis, mas o que causou 

estranheza, já que muita coisa será descoberta. Diz que o Prefeito assumiu a culpa quando 

contratou a empresa Innova e a trouxe de volta.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Fala sobre o Projeto do Laboratório e cita os motivos por ter 

votado contra, que é a falta de confiança na gestão dos interventores da Santa Casa, falta de 

valores que a Prefeitura pretendia pagar para a Santa Casa, uma vez que a mesma paga 

despesa que não é dela e a população precisa ficar sabendo que teve um projeto protocolado 

nesta Casa de Leis, teve um transmite e o Prefeito encaminhou um Ofício para tirar o Projeto, 

mas os Vereadores com exceção de alguns que votaram favoráveis, na ocasião votaram para 

retirar o projeto, mas que este Vereador fará uma matéria explicando para a população. Diz 

que gostaria de ver um Prefeito com uma aceitação boa na Cidade. Comenta sobre a 

inauguração do Posto de Saúde, do Bairro do Carmo, mas que a médica atual saiu de férias e 

não colocaram outro médico para substituir e não quer acreditar que irão inaugurar sem 

médico. Fala que protocolou nesta Casa de Leis, uma Moção de Repúdio contra o STF que 

estão discutindo em votar a descriminalização do uso da maconha, ou seja, aquele que for 

pego com a droga não será preso, e isso não pode ser permitido na sociedade, tendo em 

vista que causa muita desgraça nas famílias e sociedade. Comenta que recebe reclamações 

da população de todos os cantos do Município sobre a coleta de lixo e manutenção das 

estradas. Diz que ficou sabendo que serão devolvidos vinte veículos alugados, e gostaria que 

alguns dos Vereadores mais próximo do Prefeito trouxesse informações. 



 
 

Ata da 28ª Sessão Ordinária de 31 de Agosto de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

 
8 

4. Vereador Flávio Andrade de Brito: Faz esclarecimentos sobre o concurso público da 

Câmara. Diz que não faz nenhuma escolha sozinho, sempre chama todos os participantes da 

mesa diretora para juntos resolverem as questões. Comenta que foi escolhida a empresa 

Vunesp que é super confiável, mas mesmo assim alguns dos Vereadores pediram para retirar 

a assinatura. Fala que não gostou da atitude dos participantes da mesa, pois em cima da 

hora resolveram não assinar os papeis que daria andamento no processo. 

Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Fala que o cancelamento do concurso público 

é uma vergonha para esta Casa de Leis, tendo em vista que muitas pessoas já estavam 

estudando e buscando informações sobre o mesmo. 

Vereador Flávio Andrade de Brito: Diz que um dos Vereadores que não assinou a 

documentação, quer que seja feita licitação, mas dessa forma pode entrar uma empresa que 

não seja idônea. Ressalta que todos os participantes da mesa sabiam que a instituição 

escolhido era a Vunesp. 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que em uma reunião com todos os 

Vereadores da Mesa Diretora, foi abordado o assunto do Concurso Público, que na ocasião 

achou o valor alto, de oitenta e cinco mil reais. Comenta que o Vereador Marcos Augusto Issa 

Henriques de Araújo pediu para uma semana para que pudessem resolver o processo, e para 

a sua estranheza foi feito uma portaria sem a concordância dos demais Vereadores da mesa. 

Explica que a universidade escolhida, tem tido vários problemas com fraudes das provas, por 

isso, acha melhor resolver tudo com cuidado e no seu tempo. 

Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Explica que a indicação da Vunesp foi feita 

pelo RH da Câmara, e que os demais Vereadores da Mesa Diretora foram favoráveis e 

disseram que era de confiança. Diz que o Vereador Israel Francisco de Oliveira estava a favor 

do concurso, mas do nada mudou sua opinião.  

6. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que respeita a Mesa Diretora, mas não aceita 

que o Presidente fale que alguns Vereadores retiraram a assinatura sem mais nem menos, 

pois ficou acertado em uma reunião que dariam uma semana para poderem encerrar o 

processo do Concurso Público. 

Ordem do Dia: 

1. Veto nº 013/2015-E, de 20/08/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta 
integralmente o Autógrafo nº 4.433/2015 (Projeto de Lei nº 061-L, de 25/06/2015, de 
autoria do Vereador Luiz Gonzaga de Jesus), que dispõe sobre a obrigatoriedade do 
Executivo enviar relatório mensal sobre a execução de coleta, tratamento e destinação final 
do lixo na Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”. Foi rejeitado por 09 
(nove) votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio 
de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Carlos de Camargo, Luiz 
Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de 
Góes e Rafael Marreiro de Godoy; e 05 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson 
Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, José Antonio de Barros e Rodrigo Nunes de 
Oliveira, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta; 



 
 

Ata da 28ª Sessão Ordinária de 31 de Agosto de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

 
9 

2. Projeto de Lei nº 026/2015-L, de 12/03/2015, de autoria do Vereador Alacir Raysel, que 
“Declara de Utilidade Pública o Instituto Quero Ser”. Foi aprovado por unanimidade, em única 
discussão, votação nominal e maioria simples; 

3. Projeto de Lei nº 057/2015-L, de 10/06/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de 
Oliveira, que “Fica proibido o corte no fornecimento de energia elétrica nos horários e dias 
determinados e dá outras providências”. Foi aprovado por 11 (onze) votos favoráveis dos 
Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes 
Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos 
de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; 
e 03 (três) votos contrários dos Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes, Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes, em única discussão, 
votação nominal e maioria absoluta; 

4. Projeto de Lei nº 068/2015-L, de 07/08/2015, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, 
que “Autoriza a celebração de convênio com o Banco do Brasil do S.A, visando à concessão 
de empréstimo com débito em conta aos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal da 
Estância Turística de São Roque”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, 
votação nominal e maioria simples; 

5. Projeto de Lei nº 071/2015-L, de 19/08/2015, de autoria dos Vereadores Flávio Andrade 
de Brito e Adenilson Correia, que “Dá denominação de Atenor Ferreira Campos a via pública 
localizada no Loteamento Jardim do Sol, Distrito de Maylasky”. Foi aprovado por 
unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; e 

6. Requerimentos – nºs 160 a 166, 168 e 169/2015. Foram aprovados por unanimidade, 
em única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 

1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala sobre as supostas fraudes 
do concurso da Vunesp, que vem sendo descoberto. Diz que é preciso sim ter licitação para o 
concurso, e não é a favor da contratação de uma empresa específica. Fala que em relação à 
questão do Concurso da Câmara, os membros da Mesa Diretora, Guto, Toco e Maurinho têm 
o seguinte entendimento: Não houve concordância entre os membros da mesa para a 
contratação da VUNESP, por aproximadamente R$ 85.000,00, fora o valor arrecadado com 
todas as inscrições, para apenas cinco vagas, na modalidade dispensa de licitação. Somos, 
sim, favoráveis ao concurso público, mas somos contrários à forma que está sendo proposta, 
com dispensa de licitação. Por ser o principal órgão fiscalizador do Município, a Câmara deve 
dar o exemplo e licitar todos os seus procedimentos. Desde 2013 cobramos da Prefeitura a 
solução do caso da Fundação Ibirapuera, contratada nesta modalidade e apontada como 
irregular pelo Tribunal de Contas do Estado. A Câmara deve agir com total lisura e 
transparência, para que não paire nenhum tipo de suspeição sobre o Concurso.  

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala sobre a falta de manutenção da Praça takeshi 
Shimaru, no Distrito de São João Novo, o que causou no afastamento da população no local, 
por falta de iluminação e outras benfeitorias, mas pede para que o Senhor Prefeito olhe pela 
Praça. Diz sobre o Campo de Futebol, 7 de Setembro, em que o mesmo fará oitenta e cinco 
anos de existência, mas infelizmente o campo também necessita de manutenções, contendo 
lixo ao redor e falta de pintura e que se não for tomada as cabíveis medidas, terá um 
protesto no local.  
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Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que estava cansado de 
pedir nas Sessões remendo asfáltico para o Alto do Suíça,  mas que obteve resultado, uma 
vez que usou da tribuna uma para pedir a devida melhoria.  
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que conversou com o Flávio Fernandes 
Rodrigues “Pupo”, Diretor da Divisão de Esportes e Lazer da Prefeitura, com relação a 

melhorias nos campos de futebol dos Distritos de São João Novo e Maylasky e que junto com 

o Jean Madeira que faz parte do PRB, irão arrumar soluções para os mesmos. Ressalta que 
tudo o que tem no Distrito de São João Novo, com relação ao campo, é graças ao esforço e 

carinho que o ex-vereador Lilo Nunes (não lembro o nome dele kkk) teve com o Distrito.  

Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy, por sempre buscar recursos para o Município e finalmente fazer um bom trabalho 

para o campo do Distrito de Maylasky.  

Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que na próxima Sessão, nesta Casa de 
Leis, será votada as contas do Ex-prefeito, e deixa uma mensagem “ Uma pessoa muito aflita 

procurou um sábio e falou que tinha que tomar uma decisão mas que estava muito aflito, e o 

sábio pergunto o que ele preferia, um cavalo rápido ou um cavalo lento e o aflito respondeu 
que preferia um cavalo rápido. O sábio disse a ele que não importava o cavalo e sim a 

direção que ele iria tomar. 

3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz que o ex-Prefeito citou em uma matéria do 
jornal local, esperar que os Vereadores sejam honestos e com isso ficou bem claro a este 

Vereador que ser honesto para o ex-Prefeito é votar contra toda a legislação do Pais. 

Comenta que quando se analisa todas as contas do ano de 2010, você pensa se vale a pena 
ter o ex-Prefeito como administrador do Município. Faz a leitura de alguns apontamentos do 

Tribunal de Contas enfatizando, entre outras ações os seguintes tópicos: a não 

compatibilidade das Metas Fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA); percentual de remanejamento de abertura de créditos superior ao 

limite estabelecido como aceitável pelo Tribunal; elevado índice de mortalidade senil, superior 

aos valores registrados na região e no Estado; alto incidência de gravidez precoce e taxa de 
mortalidade na população entre 15 e 34 anos; constatação de nomeação para cargos em 

comissão de pai e filhos, em potencial ofensa ao artigo 37, caput, da constituição; envio 

extemporâneo de documentos pelo sistema AUDESP; a ausência na LDO, por ação do 
Governo de custos estimados, indicadores e metas físicas que evidenciem de maneira clara 

as metas a serem atingidas; ausência da edição do Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos e do Plano de Mobilidade Urbana;  
Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Concede a palavra ao Vereador Rodrigo 

Nunes de Oliveira 

Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala sobre a falta de elaboração de relatórios pelo 
controle interno quanto as suas funções institucionais; parcelamento das contribuições 

previdenciárias devidas ao regime próprio em desacordo com a legislação; pagamentos de 

multas de transito sem ressarcimento ao Erário; divergência no saldo de bens patrimoniais; 
constatação de concorrência pública; com potencial inadequação quanto a aglutinação de 

objeto, ensejando paralisações; desatendimento a às instruções e recomendações TCESP; 

gastos com publicidade em período proibitivo; constatação de regressão no IDEB tanto na 
quarta série quanto na oitava série; constatação de diferença na contabilização da receita do 
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IPVA e cobrança inapropriada no ISS dos cartórios; não reconhecimento do débito 
previdenciário patronal em sua totalidade; apontamentos de falhas na classificação de 

despesas de licitações, dispensas e inexigibilidades; falhas no planejamento e execução física 

na LDO e na LOA; inconsistências contábeis na dívida ativa; aplicação de 24,98 % de 
recursos no ensino; não elaboração do Plano Municipal de Saúde; planejamento orçamentário 

insuficiente; falhas formais em licitações; evidenciando assim que a rejeição das contas do 

exercício de 2010 vão muito além de um pequeno porcentual em investimentos no 
departamento de educação.   

Encerram-se os trabalhos às 21h55min. 
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