Ata da 29ª Sessão Ordinária de 08 de Setembro de 2014.
2º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.
Presidência: José Carlos de Camargo,
José Antonio de Barros
Secretaria: Marcos Augusto Issa H. de Araújo e Alexandre Rodrigo Soares
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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 Henrique de Araújo, Mauro
Salvador Sgueglia de Góes e Rodrigo Nunes de Oliveira.
Vereador ausente: Rafael Marreiro de Godoy.
Início dos trabalhos às 18h19min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira.
A Ata da 28ª Sessão Ordinária, realizada em 01 de Setembro de 2014, foi lida e aprovada por
unanimidade;
A Ata da 40ª Sessão Extraordinária, realizada em 01 de Setembro de 2014, foi lida e aprovada
por unanimidade;
A Ata da 41ª Sessão Extraordinária, realizada em 01 de Setembro de 2014, foi lida e aprovada
por unanimidade;
A Ata da 42ª Sessão Extraordinária, realizada em 01 de Setembro de 2014, foi lida e aprovada
por unanimidade;
O Secretário faz a leitura do Balancete de Despesa e Receita referente ao mês de Agosto, da
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, e informa que o mesmo encontra-se à
disposição para consulta dos senhores Vereadores na Assessoria Técnica Legislativa;
O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 236/2014, de autoria do Vereador
Israel Francisco de Oliveira, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 235/2014, em regime
de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 29ª Sessão Ordinária. O Requerimento foi
aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica;
O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 239/2014, de autoria do Vereador
Rafael Marreiro de Godoy, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 237/2014, em regime
de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 29ª Sessão Ordinária. O Requerimento foi
aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica;
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de
Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei nº 042-L, de 14/05/2014, de autoria do
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Dispõe sobre o serviço de transporte
de animais domésticos no serviço municipal de transporte coletivo de passageiros de São
Roque”. O autor do Projeto apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da
propositura por 05 (cinco) sessões ordinárias. O Requerimento foi aprovado por unanimidade
em única discussão e votação simbólica.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei nº 080-L, de 04/09/2014, de autoria do Vereador Donizete Plínio Antonio de
Moraes, que “Autoriza a Guarda Civil Municipal de São Roque a utilizar decibelímetro, e dá
outras providências”;
Projeto de Resolução nº 013-L, 03/09/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia,
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que “Dá nova redação ao “caput” do artigo 156 da Resolução nº 13/91 (Regimento Interno da
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque”;
Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito:
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo - nº: 226/2014. Solicita
informações referentes à “Marcha para Jesus”;
Vereador Adenilson Correia - n°: 227/2014. Solicita informações sobre a possibilidade de
construção de uma “Vila Militar” em São Roque ou a possibilidade de disponibilização de 70
casas das 504 que estão previstas para serem construídas no Bairro Gabriel Piza, para os
policiais militares (50 para policiais e 20 para bombeiros) que residem e trabalham em São
Roque, em regime de comodato;
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes - n°: 229/2014. Solicita informações sobre
a colocação de bicos de luz na Estrada dos Venâncios, Bairro Pavão, Distrito de Canguera;
Vereador Etelvino Nogueira - n°s: 229. Solicita informações sobre a possibilidade de
implantar o Cras no Bairro do Carmo; 231. Solicita cópia do relatório elaborado pela empresa
Cirumedical Assessoria Médica Hospitalar Ltda., referente às condições financeiras e
administrativas da Santa Casa; e 232/2014. Solicita cópia dos comprovantes dos
pagamentos dos interventores da Santa Casa;
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes - n°: 233/2014. Solicita cópia do superávit
total apurado no exercício de 2013 discriminado por fonte (Município/Estado/Governo
Federal);
Vereador Israel Francisco de Oliveira - n°: 235/2014. Solicita informações referentes à
redução de horários de ônibus da Concessionária de Transporte Coletivo; e
Vereador Rafael Marreiro de Godoy - n°: 237/2014. Solicita informações sobre casos de
meningite no Município.
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 1311. Solicita pavimentação asfáltica na Estrada
Reginaldo Vaz Coelho, Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo; e 1313/2014. Solicita
pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Rua Vicente Pires Pedroso e Travessa José Lemes
de Moraes, Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo;
Vereador Adenilson Correia – n°s: 1312. Solicita a construção de uma “Vila Militar” em
São Roque ou a disponibilização de 70 casas das 504 que estão previstas para serem
construídas no Bairro Gabriel Piza, para os policiais militares (50 para policiais e 20 para
bombeiros) que residem e trabalham em São Roque, em regime de comodato; 1319. Solicita
ao Poder Executivo implantação de um novo itinerário de ônibus junto Viação São Roque até
Catarina Fashion Outlet Shopping, localizado as Margens da Castello Branco; 1320. Solicita ao
Poder Executivo os serviços de motonivelamento e cascalhamento em todas as vias públicas
do Bairro do Mombaça; 1349. Solicita ao Poder Executivo a revitalização da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São Roque; 1350. Solicita à roçada, limpeza e capinação da
Rua Argeu Silva Araújo Filho, altura nº 95, Vila Caparelli, localizada no Distrito de Maylasky;
1351. Solicita os serviços de limpeza, roçada e capinação, além motonivelamento com a
colocação de raspa de asfalto na Rua Artur Pedro Rodrigues, próximo ao nº 635, na Vila
Caparelli, localizado no Distrito de Maylasky; 1352. Solicita a implantação de (02) duas
lombadas na Rua Planeta Terra, uma na altura do nº 115, e outra em sua extensão, no Bairro
Vila Vilma, no Distrito de Maylasky; 1353. Solicita a pintura de guia da Rua Leôncio de
Toledo, bem como a realização dos serviços de roçada, capinação e limpeza, no Bairro Vinhas
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do Sol, localizada no Distrito de Maylasky; 1354. Solicita os serviços de limpeza, roçada e
capinação nas Ruas Alexandrino Caparelli, Inocêncio Caparelli, Vitório Caparelli, Apiacas,
Argeu Silva Araújo Filho, e José Meiro, localizadas na Vila Caparelli, Distrito de Maylasky; e
1355/2014. Solicita a construção de passeio publico na Rua Getulio Ribeiro dos Santos,
Distrito de Maylasky.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 1314. Solicita realização de
motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas localizadas no Recanto das Acácias, em
especial as que dão acesso ao Morro do Saboó; 1315. Solicita os serviços de
motonivelamento e cascalhamento na Estrada dos Venâncios; e 1316/2014. Solicita
implantação de iluminação pública no Estádio Egidio Caetano, localizado na Vila Nova São
Roque;
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – n°s: 1317. Solicita a remoção do poste
localizado na Estrada do Vinho, em frente ao nº 119, próximo ao “Vinhos Canguera; e
1318/2014. Solicita implantação de bicos de luz na Rua Professora Carmen Therezinha
Mauro Charbel, Bairro Sorocamirim, Distrito de Canguera;
Vereador Alexandre Rodrigo Soares – n°s: 1321. Solicita pintura de faixa de pedestres
na Avenida Prefeito Bernardino de Lucca; e 1322/2014. Solicita a realização de limpeza em
guias e bocas de lobo na Estrada do Pito Aceso;
Vereador Alacir Raysel – n°s: 1323. Solicita junto à Divisão de Trânsito a instalação de
placas “Proibido Estacionar” na Rua Renatinho, em trecho localizado atrás da E.E Horacio
Manley Lane; 1324. Solicita manutenção e pintura das placas indicativas de denominação
com CEP nas vias públicas localizadas no Jardim Ester; 1325. Solicita realização de poda
preventiva de árvores localizadas na Estrada do Vinho; 1326. Solicita implantação de lombada
na Avenida Guilherme de Almeida, na altura do nº 258, Gabriel Piza; e 1327/2014. Solicita
serviços de limpeza, remoção de lixo e entulhos na Rua Paulina de Campos, Jardim Ester;
Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 1328. Solicita a aquisição de carteiras para a EMEF
Rabindranath Tagore dos Santos Pires; 1329. Solicita os serviços de motonivelamento,
cascalhamento e roçada na Rua Hydio Fenoglio, localizada no Alto da Serra; 1330. Solicita
tubulação de águas pluviais em trecho da Travessa Ernesto Firmino de Moraes, próximo ao
Sitio das Pedras, Bairro do Carmo; 1331. Solicita limpeza e troca de tubulação da águas
pluviais, na Rua Michel Kalinin, Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 1333.
Solicita a pintura das lombadas da Estrada Municipal do Carmo; 1334. Solicita os serviços de
motonivelamento e cascalhamento na Rua Roque Dandretta, Bairro do Carmo; 1335. Solicita
pintura e manutenção na EMEIF Professora Rutte Rodrigues de Carvalho, Bairro Mirim; 1336.
Solicita manutenção na EMEI José Silvestre da Rocha e na EMEF Joaquim da Silveira Santos,
Bairro Juca Rocha; 1337. Solicita ao setor competente que interceda junto a Sabesp para a
perfuração de um poço artesiano na Vila Lino, Bairro Caetê; e 1338/2014. Solicita ao setor
competente que interceda junto a Sabesp para a implantação de uma Estação de Tratamento
isolada para atender os moradores da Vila Lino, Bairro Caetê;
Vereador Alfredo Fernandes Estrada – n°s: 1332/2014. Solicita a construção de uma
lombada na Estrada São Roque - Araçariguama, em frente à Rua Ciro José Santana, Bairro
Guaçu;
Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°s: 1339. Solicita a pintura das lombadas da
Estrada Municipal do Carmo; 1340. Solicita a colocação de uma lombada na Rua Henrique
Pinheiro, próximo ao n° 68, Distrito de São João Novo; 1341. Solicita a colocação de 02 (dois)
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containers de lixo, em frente à escola de São João Novo; 1342. Solicita limpeza do córrego
Taxaquara ao lado da Borracharia localizado no Distrito de São João Novo; 1343. Solicita a
pavimentação asfáltica de aproximadamente 100 (cem) metros na Rua Agostinho da Silva, ao
lado do Estância Maylasky, Distrito de São João Novo; 1344. Solicita a troca de todas as
lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, no centro do Comércio de São João
Novo; 1345. Solicita o asfaltamento da Estrada Ernesto Stocker de Lima Junior, em São João
Velho, Distrito de São João Novo; 1346. Solicita implantação de rampas de acessibilidade na
Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo; 1347. Solicita pavimentação asfáltica na
Rua João Matheus de Barros, Distrito de São João Novo; e 1348/2014. Solicita a colocação
de um corrimão em ponte sobre córrego localizado no Distrito de São João Velho, Distrito de
São João Novo.
Moções:
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 215/2014. De pesar pelo
falecimento da estimada Senhora Ernestina Palma Vaz;
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
lançamento do livro “Overdose” e pela apresentação do Projeto “Praticando Valores”;
222/2014. De pesar pelo falecimento da estimada Senhora Geralda Antonia da Silva;
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus - n°s: 218/2014. De pesar pelo falecimento da Senhora
Marilena dos Santos;
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).
Moções de Congratulações nºs: 210, 216, 221, 223 e 227/2014 – foram aprovadas por
unanimidade;
Moção de Congratulações nº: 224/2014 – O Vereador Israel Francisco de Oliveira, autor
da propositura, solicitou o adiamento para próxima sessão. O requerimento verbal foi
aprovado, por unanimidade, em única discussão e votação simbólica;
Moções de Pesar nºs: 225, 226, 228 e 229/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará;
Indicações – nºs: 1311 a 1355/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará.
Tribuna:
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala que é uma satisfação ver o Plenário cheio de
munícipes. Dá as boas vindas, e fala que as portas do seu Gabinete estão abertas a todos.
Informa que domingo foi marcado com a volta do desfile cívico do Sete de Setembro, na
Avenida Bandeirantes e que infelizmente não pôde comparecer, mas buscou informações, e faz
um relato do evento do desfile cívico, que há muito não se realiza no Município, Fala que a
Banda Carlos Gomes, voltou às atividades, com todos os músicos jovens do Projeto da Brasital,
alunos do Maesto Neto. Comenta que o evento contou com as escolas Municipais, particulares
e entidades, Informa que hoje, o Fundo Municipal de Cultura, abriu inscrição com incentivo aos
participantes. Diz se satisfeito com o Governo Municipal e informa sobre a construção das 500
casas populares, no Bairro de Gabriel Piza, em local apropriado, que conta com rede de água e
esgoto, e que o Projeto contempla com moradias às pessoas de baixa renda. Fala que sente
orgulho de ver resultados dos seus trabalhos com as Emendas, conquistadas quando em
viagem à Brasília, junto ao Vereador Flávio Andrade de Brito. Comenta que o progresso e
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desenvolvimento estão chegando ao Município, a exemplo de Barueri e Araçariguama com
muitas empresas instaladas. Refere-se ao Projeto, que considera importante para o Município,
referente ao empreendimento do Aeroporto Catarina, que será instalado próximo à Rodovia
Castelo Branco. Fala do recapeamento das vias públicas dos Bairros: Junqueira; Jardim
Conceição; vila Amaral; Parque Aliança; Jardim Vitória; Construção de Portal; Rua Rui Barbosa
e Avenida Santa Rita e melhorias para as praças dos Distritos de São João Novo e Maylasly.
2. Vereador Adenilson Correira (MESTRE KALUNGA): Parabeniza ao Poder Executivo, às
Escolas, à todos os Professores da Cidade, e a Diretoria de Educação, pelo exercício da
cidadania, com a realização do desfile cívico do Sete de Setembro, realizado domingo, na Av.
Bandeirantes. Relata que o evento está no segundo ano consecutivo, e foi de realizado de
forma Democrática e pacífica, com a presença dos munícipes. Informa que no dia quatro de
setembro, participou da Sessão Solene, da Câmara Municipal de São Paulo, junto ao seu
Assessor Lineu Alberto da Silva, e foram reconhecidos e homenageados, pelos serviços
prestados no Município de São Roque, com a realização da “1ª Semana de Conscientização
Combate ao uso de Drogas e Álcool”, referente Lei nº 4.088/2014. Agradece ao Vereador Jean
Madeira, da referida Câmara, pelas homenagens de reconhecimento dos seus trabalhos, e pela
importância dada ao seu Projeto, que vem sendo copiado no Brasil todo. Relata que Shopping
Catarina Fashion Outlet, localizado no Km 60, da Rodovia Castelo Branco, está previsto para
ser inaugurado no mês de outubro, com previsão de geração de mais de 1.800 vagas. Solicita
aos Professores que divulguem a informação de que o “PAT” de São Roque, vem recebendo
currículos para contemplar os munícipes com empregos no novo empreendimento. Agradece
ao Governo Municipal pela colaboração com as questões das políticas públicas. Relata que o
progresso e desenvolvimento estão chegando para o Município. Informa que no ano de 2015, o
Aeroporto Catarina, será inaugurado, no mesmo local da implantação do Shopping, com
geração empregos estimada de 2500 vagas.
3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que o Decreto nº 8002/2014, de 22, de agosto,
de autoria do Executivo, que extinguia direitos adquiridos do funcionalismo público, só foi
revogado devido à pressão dos Professores, que estivera no Legislativo, na semana passada,
para reivindicar seus direitos. Alerta aos Vereadores que não se pode aceitar dessa
Administração, o desperdício de dinheiro com aluguel de veículos, com valor aproximado de
oito milhões de reais ao ano.
Aparte do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que a mobilização dos
Professores em prol do funcionalismo público de São Roque, foi o que fez o Prefeito revogar o
Decreto 8002/14, e que dois dias depois desse ato, foi realizada reunião no Legislativo, em que
a Diretora prestando contas, não informou sobre a existência de reserva financeira para se
pagar o 13º dos funcionários. Lembra que foi falado há algum tempo em Sessão, que existia
reserva financeira para o final do ano. Portanto há necessidade da Administração cortar gastos
excessivos: do aluguel de carros; dos cargos em comissão, que na Gestão passada era 145, e
na atual, 275, e que se aproveitava os funcionários efetivos para os cargos de direção, e na
atual, não se valoriza os mesmos, pois a maioria são exercidos por pessoas de fora.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre o excesso de cargos comissionados
da Prefeitura, que gera uma folha de pagamento no valor de 1milhão e 300 mil reais ao mês.
Diz que se vê Vereadores defendendo recapeamentos com Emendas dos Deputados, e
questiona onde está o dinheiro arrecadado no Município de São Roque.
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Aparte do Vereador Israel Francisco de Oliveira: Informa que esteve no desfile cívico de
Sete de Setembro e se sentiu envergonhado por ver tantos veículos alugados.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que é preciso informar à platéia presente, sobre
os gastos excessivos do Senhor Prefeito: do aluguel do guincho, que no ano de 2013, se pagou
doze mil e oitocentos reais ao ano, e em 2014, se paga dezessete mil reais ao mês e do
aluguel do cesto aéreo que a Prefeitura paga 16 mil e 800 reais. Diz que perguntou ao Líder do
Prefeito, sobre o uso do cesto aéreo, e foi informado que se usa para limpar as placas dos
doze semáforos da Cidade. Lamenta a perda da construção da UPA I, na Marginal, na Av.
Bernardino de Lucca, com tudo pronto, licitação, valor empenhado, devido a Administração não
ter passado ordem de serviço, e a justificativa de alguns vereadores e do Diretor de Obras, foi
que se reivindicaria a UPA II, mas vê que seria impossível, porque a mesma não se instala em
cidade com menos de cem mil habitantes. Diz que vê vereador falar sobre o ato de cidadania,
o que é importante, mas que esse ato deve ser de economizar com a: demissão do excesso de
cargos comissionados; a devolução dos veículos alugados; o cancelamento dos contratos com
empresas de valores excessivos, como essa para instrução de uso da lousa digital. Alerta que
há necessidade de se criticar e cobrar do Senhor Prefeito as melhorias para o Município.
Ressalta a importância da participação da platéia no Plenário, que ajudará a solucionar os
problemas do Município.
Aparte do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que observou Plenário
cheio, e que há muito sonhou com isso, mas que ficou surpreso ao se deparar com um Projeto
de Resolução para mudar o horário da Sessão para o período da tarde.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que a Administração tem sorte, porque não
choveu, e que se começar a chover, será um problema sério, porque a Diretoria de Obras não
conta com estrutura adequada.
4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Manifesta seu contentamento, e dos seus
colegas do Legislativo Independente, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ter
aceito a denúncia contra a Prefeitura, com relação à compra dos playgrounds, e que alguns
dos itens citados são:
Exclusivas especificações dos projetos; Exigência de certificações de qualidades não previstas
em Lei; Indícios de ausência de competitividade e preços incompatíveis com o mercado. Fala
que essa é mais uma ação para o Senhor Prefeito responder. Diz que esses gastos e aluguel de
carro são pagamentos de dívidas política, e que se ele quer cortar gastos que cortar gastos
realmente que comece cortando na carne, que se corte os cargos comissionados, pois não se
deu oportunidade aos funcionários de ocupar cargo de direção, e se admitiu pessoas de fora.
Diz que foi bonito o resgate cívico do desfile cívico de Sete de Setembro. Manifesta seu repúdio
à quantidade de veículos e motos alugados, e que Guarda não conta com funcionários
suficientes para utilizar todos os veículos. Comenta que para se ter noção do desperdício de
dinheiro público paga se 1mil e oitocentos reais mês. São tantos gastos absurdos. Por que não
se valoriza a Guarda Civil Municipal, enviando um projeto de plano de carreira.
Aparte do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala que para a coleta
de lixo no ano passado, se pagou 360 mil reais, e este ano se paga 800 mil reais, para a
empresa de consultoria do Departamento de Educação, se paga 200 mil reais por mês, aluguel
de carros, valor 300 mil reais mês. Aumento de 840 mil reais mês, Fala que com todo esse
desperdício de dinheiro público, o Senhor Prefeito faz Decreto nº 8002/2014, para cortar os
direitos do funcionalismo público.
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Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que foi informado que o carro de
Bombeiros acelerou em cima dos Professores e há necessidade de se convidar o Senhor
Comandante para se esclarecer essa atitude. Informa que se deparou com o absurdo de um
Projeto de Resolução para ser votado hoje, e espera que os colegas votem contra, que
transfere a Sessão do período noturno, para o período da tarde, com o intuito de atingi-lo. Fala
da necessidade de se elaborar um Projeto de Lei referente a perturbação do sossego nos finais
de semana, na região da volta Grande e próximo a UMIMED, e que está aqui um projeto de
Lei, que institui o direito de se utilizar o decibilímetro. Agradece a todos, e diz que todos unidos
dessa forma jamais serão vencidos, e que o povo coloca no poder e o povo tira.
5.
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que a participação dos munícipes na Sessão da Câmara,
contribuirá muito para o desenvolvimento da Cidade. Informa que participou do desfile cívico
do Sete de Setembro, realizado na Avenida Bandeirantes e que foi informado por munícipes,
que ocorreu um incidente com uma das viaturas do Corpo de Bombeiros, incentivado por uma
funcionária da Prefeitura. Fala que se sente na obrigação de convidá-la para explicar o
ocorrido. Deixa claro que a questão de se resgatar a cidadania é importante. Diz que o desfile
contou com a presença da população. Alerta que há necessidade de se saber, se até o final do
ano se terá dinheiro para pagar a folha dos funcionários. Informa que quarta-feira anterior,
ouviu-se a Diretoria de Finanças do Executivo, que informou que se paga as contas com o
dinheiro que se arrecada ao mês. Fala que há necessidade do Senhor Prefeito e equipe se unir
para elaborar um planejamento de corte dos gastos excessivos, mas que não se mexa com os
direitos do funcionalismo público. Comenta que atua com compromisso com a população. Fala
que está aproximadamente na 15ª representação no Ministério Público e Tribunal de Contas,
contra a Prefeitura. Ressalta que é contra a mudança de horário da Sessão da Câmara, para o
período da tarde, porque os trabalhadores só podem participar no período noturno.
Aparte do Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que quanto ao incidente ocorrido
com viatura de resgate do Bombeiro, que quase provocou acidente, existem testemunhas que
identificaram os envolvidos, e há necessidade de oficializá-los para esclarecimentos.
Aparte do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz que a questão da
mudança de horário, tem dois objetivos intimidar sua pessoa e o Vereador Donizete, que são
trabalhadores e não compactuam com as coisas erradas.
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que atua em prol da população.
Ordem do Dia:
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
José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre o embarque e desembarque de passageiros do
sexo feminino, fora dos pontos de parada de ônibus preestabelecidos, em período noturno, no
âmbito da Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”. Foi rejeitado por
unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta;
2. Projeto de Lei nº 096-E, de 31/07/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o
acesso a informação previsto no inciso XXXIII, do caput, do artigo 5º, inciso II, do § 3º, do
artigo 37 e no § 2º, do artigo 216 da Constituição Federal”. Foi rejeitado por 08 (oito) 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 Henrique de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes; e 05
(cinco) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo
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Soares, Flávio Andrade de Brito e Rodrigo Nunes de Oliveira, em única discussão, votação
nominal e maioria simples; e
3. Requerimentos – nºs: 226, 227, 229 a 233, 235 e 237/2014. Foram aprovados por
unanimidade, em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que o Senhor Prefeito Daniel está pagando as
promessas de campanha: “Que esse seria um Governo do Carinho”, porque tudo no Município
é mais caro, e que infelizmente esse é o grande carinho prometido. Comenta que participou
como Relator da Comissão Especial de Inquérito, para apurar eventuais irregularidades na
aquisição dos playgrounds, e que ao decorrer de seis meses, juntou-se muitos documentos.
Agradece aos Funcionários do Legislativo, pela colaboração para com os trabalhos da
conclusão do Relatório Final da referida Comissão. Relata que publicou matéria no jornal, esta
semana, expondo os trabalhos realizados pela referida Comissão, que não acabou em pizza,
porque ele e os demais Vereadores da Comissão participantes da mesma, atuaram em prol da
justiça, e não aceitaram nada errado. Informa que foram taxados pela Administração de
“Politiqueiros”, em jornais do Município, e que acredita que o Senhor Prefeito, não participou
da matéria porque soube que o mesmo estava ausente. Fala que na quinta-feira, chegou ao
Gabinete do Prefeito, um Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, informando
todas as irregularidades apontadas na aquisição dos plygrounds. Expressa seu desejo de saber:
qual será a resposta do Senhor Prefeito para as irregularidades apontadas pela CEI, na referida
compra. Parabeniza os Vereadores participantes da Comissão Especial de Inquérito, ao
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, pela atuação como Presidente, ao Vereador Adenilson
Correia (MESTRE KALUNGA) Membro. Diz que os Vereadores assinaram o Relatório Final, e que
realmente se mostraram que estão coerentes com o resultado apurado da Comissão. Diz que
respeitou e não expôs os Senhores Vereadores da base do Governo, componentes da CEI. O
Executivo publicou matéria nos jornais dando a entender que “o Vereador Toco está fazendo
politicagem”, foi uma afronta para vereadores da Situação, e não colocou os nomes dos
Vereadores, em respeito aos mesmos. Diz que a Comissão que mostrou o que realmente
ocorreu, e que não dá para ser conivente com os acontecimentos no Município. Fala que os
Professores de São Roque, estão mostrando um exemplo de cidadania, vindo ao Plenário
defender seus direitos e o Município. Quanto ao horário da Sessão da Câmara, diz que é
favorável que continue no período noturno como está.
2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Informa que vem sendo procurado pelos munícipes que
se utilizam do transporte público, que reivindicam a este Vereador providências junto ao Poder
Público para que se regularize os horários do ônibus do Município, que está em situação crítica,
pois além dos atrasos, muitas vezes não circulam nos bairros, como nos itinerários: Vila Nova
São Roque; Jardim Marieta; Quinta dos Teixeira; Marmeleiro; São Rafael; Jardim Mosteiro e
Gabriel Piza. Alerta a Administração que a população elegeu o Prefeito para cuidar do Município
e os Vereadores para representar os munícipes junto ao Poder Público, mas que os Vereadores
buscam soluções junto ao Executivo, mas não são atendidos, e que o Governo Municipal está
deixando de cuidar das necessidades prioritárias da população e de apoiar os Vereadores nas
políticas públicas. Fala que foi comentado pelos Vereadores na Sessão, que se fosse fazer o
pagamento dos funcionários hoje, não se teria dinheiro, porque não se faz economias e
reservas financeiras, paga de acordo com a recebida no mês. Externa seu desejo de poder
estar aqui falando das boas obras executadas pelo Senhor Prefeito, mas isso é impossível,
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tendo em vista que não se pode contar com o apoio. Cobra do Governo Municipal providências
junto a todos os Departamentos para se resgatar o respeito que é devido aos munícipes que
elegeram Prefeito e Vereadores para executar melhorias no Município.
3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala que sente prazer em ver a
Sessão histórica desta noite, com a participação do público, e que desde que atua na Câmara,
considera esta a Sessão mais importante de todas que presenciou. Parabeniza a todos que
vieram exercer a cidadania, e ajudar a balisar o futuro da Cidade, que está passando por um
momento complicado na Administração Pública de São Roque, e que a presença dos munícipes
é fundamental. Diz que o Decreto nº 8002/2014, foi revogado, o que representa vitória dos
funcionários e dos Professores. Comenta que, analisa uma Administração que não pensou um
minuto em economizar um centavo, desde Janeiro de 2013, expressos nos fatos: a quantidade
de cargos de confiança, todas as contas que foram feitas, e três contratos emergenciais para
aquisição da cesta básica. Relata que com quase dois anos de Governo, não se licitou a coleta
de lixo, que subiu de 360 mil reais, para quase 800 mil reais por mês, com os mesmos cinco
caminhões. Fala da contratação da Máster Pública, empresa de consultoria no valor de 200 mil
reais ao mês, na área da Educação, do contrato de aluguel de carros, na faixa de 300 mil reais
por mês, que somam 840 mil reais a mais saindo do caixa do Município, e que esse dinheiro
falta para as verbas do funcionalismo público, que estava sendo negligenciado no Decreto
8002/2014. Comemora a aprovação de dois Projetos de sua autoria, na semana passada, um
que “Institui a Semana da Conscientização da Alienação Parental”. O outro Projeto aprovado foi
a Instituição da “Semana Municipal de Conscientização e Preservação do Patrimônio Histórico
Natural e Cultural”, na Estância Turística de São Roque. Diz que é Historiador formado pela
Universidade de São Paulo, e que é uma pauta que o interessa. Comenta que o Patrimônio
Público da Prefeitura está negligenciado com a Mata da Câmara, Morro do Saboó e Casa
Grande do Carmo em péssimos estados de conservação. Informa que a Câmara aprovou a
inserção dessa Lei no Calendário Oficial da Estância, para que se possa ter uma política para
preservar a beleza dos casarões de forma que fique para as futuras gerações. Fala da sua
tristeza, que a Câmara aprovou um Projeto altamente danoso na semana passada, Projeto
inconstitucional, aprovado a toque de caixas. Reitera que não é contra a empresa JHSF, mas
sim contra o Projeto em si, pois São Roque abriu mão de receita por 12 anos, concedendo
isenção de impostos ao empreendimento do Aeroporto Catarina. Agradece aos Vereadores
Donizete Plínio Antonio de Moraes e Mauro Salvador Sgueglia de Góes, pela cooperação na
elaboração de Emendas para tentar salvar alguma coisa do Projeto. Ressalta que se a Câmara
estivesse lotada, como hoje, na semana passada nada disso teria acontecido.
4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta que ficaria muito honrado e feliz de
poder falar das melhorias da Administração, mas isso não tem ocorrido. Fala que o Decreto nº
8002/2014, que excluiu os direitos do funcionalismo público, foi revogado devido à
manifestação dos Senhores Professores neste Legislativo. Esclarece que os alvos de denúncias,
citados pelos Vereadores na Sessão, foram colocados em prática, através de Decretos do
Senhor Prefeito, e não passaram pelo Legislativo, como: a contratação de empresa coletora de
lixo, a compra de playgrounds, da cesta básica, do contrato de aluguel de veículos, compra
milionária de suco de uva, compra de lousa digital e contratação de empresa para instrução da
mesma. Informa que os poucos projetos do Executivo protocolados neste Legislativo, vêm com
falhas técnicas na elaboração. Comenta que o Projeto da Zona Azul, foi aprovado nesta
Câmara e não implantado pelo Governo Municipal. Cobra da Administração providências para
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que se faça a coleta de lixo na região do Distrito de Canguera, que é um dos locais mais
visitados por turistas do Brasil todo, mas está carente dos serviços de coleta de lixo, causando
vergonha à população que paga seus impostos. Cobra do Governo Municipal providências para
se equipar os postos de saúde do Município, bem como o de Canguera, com os medicamentos
necessários para a população. Conclama todos os Vereadores para tomar as providências para
se melhorar a cidade de São Roque e fazer jus à confiança depositada pela população que os
elegeram. Critica a má gestão do Senhor Prefeito, e externa o seu repúdio.
Encerram-se os trabalhos às 21h21min.
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