Ata da 31ª Sessão Ordinária de 22 de Setembro de 2014.
2º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.
Presidência: Rafael Marreiro de Godoy
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, 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: José Carlos de Camargo.
Início dos trabalhos às 18h17min.
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 30ª Sessão Ordinária, realizada em 15 de Setembro de 2014, foi lida e aprovada por
unanimidade;
O 1º Secretário informa que o Demonstrativo da Receita e da Despesa do Fundo de Seguridade
Social, ao mês de Agosto de 2014, em atenção à Lei nº 3.026/2007, encontra-se a disposição
dos Senhores Vereadores na Assessoria Técnica Legislativa;
O 1º Secretário faz a leitura do Ofício nº 214/2014, de 16/09/2014, que solicita agendamento de Audiência Pública referente ao 2º quadrimestre de 2014, para apresentação à Comissão Permanente de Saúde, Cultura, Lazer e Turismo, a ser realizada no próximo dia
26/09/2014, às 14h00min;
O 1º Secretário faz a leitura do Ofício nº 0697/2014-GP, de 16/09/2014, que solicita
autorização para realização de Audiência Pública referente ao 2º quadrimestre de 2014, da
qual participará a Senhora Ronise Helena Sanchez de Oliveira, Diretora do Departamento de
Finanças, a ser realizada no próximo dia 30/09/2014, às 14h30min;
O Secretário faz a leitura do Edital nº 082/2014-L, informando sobre a realização de Audiência Pública no próximo dia 26 de Setembro, às 14h00min, no Plenário “Dr. Júlio Arantes de
Freitas”, que visa a “Apresentação à Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer
e Turismo, do relatório detalhado dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos
aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e produção na rede Assistencial própria, contratada ou conveniada, referente ao 2º quadrimestre de
2014”;
O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 259/2014, de autoria do Vereador
Donizete Plínio Antonio de Moraes, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 258/2014, em
regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 31ª Sessão Ordinária. O Requerimento
foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica;
Projetos do Executivo:
Projeto de Lei nº 105-E, de 15/09/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 184.357,50 (cento e oitenta e quatro
mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
Projeto de Lei nº 106-E, de 17/09/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 196.983,96 (cento e noventa e seis mil,
novecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)
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3. Projeto de Lei nº 107-E, de 17/09/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 60.633,96 (sessenta mil, seiscentos e
trinta e três reais e noventa e seis centavos)”.
Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei nº 084-L, de 11/09/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que “Dá
denominação de Luiza Domingues Ramos à via pública localizada no Distrito de Maylasky”;
2. Projeto de Lei nº 085-L, de 12/09/2014, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira,
que “Acrescenta Parágrafo Único ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 3.328, de 26 de Junho de
2009”;
3. Projeto de Lei nº 088-L, de 17/09/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que
“Institui o Dia Municipal do Assessor”; e
4. Projeto de Lei nº 089-L, de 17/09/2014, de autoria do Vereador Donizete Plínio Antonio de
Moraes, que “Dá denominação a vias públicas localizadas no Village Emilia, Bairro do Taboão”.
Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito:
1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes - nº: 245. Solicita informações acerca da
possibilidade de concessão de anistia de multa e juros e parcelamento de IPTU em atraso;
258/2014. Solicita informações sobre a Guarda Civil Municipal;
2. Vereador Etelvino Nogueira - n°: 246. Solicita cópia do contrato firmado entre a Prefeitura
e a empresa J-Pem Serviços e Consultoria Eireli – Concorrência Pública n° 05/2014; 247. Solicita cópia da Ata do Pregão Presencial n° 026/14 – referente aquisição de bica corrida. 248.
Solicita cópia da Ata do Pregão Presencial n° 063/2014 – Registro de Preços para serviço de
dedetização para as Unidades dos Diversos Departamentos da Prefeitura de São Roque; 249.
Solicita cópia da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial n° 065/2014 – Aquisição de
abrigos de ônibus tipo concha, a serem utilizados em logradouros públicos; 250. Solicita cópia
da Ata de registro de preços do Pregão Presencial n° 031/2014 – prestação de serviços veterinários na realização de castração individual de cães e gatos, em clinica particular para população de baixa renda do Município de São Roque; 251. Solicita cópia da Ata de registro de preços n° 054/2014 – empresa Delta industria e Comércio de mobiliário urbano Ltda; 252/2014.
Solicita informações sobre a desapropriação amigável de áreas na Estrada do Pilão D’água.
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1380. Solicita a realização de limpeza, roçada, pintura e lavagem no Campo de Bocha de São João Novo; 1434. Solicita pintura de sinalização com os dizeres: “IDOSO-ESTACIONAR” em frente a casa lotérica no Distrito de São João
Novo; 1435. Solicita colocação de 01 (uma) lombada, aproximadamente 100 (cem) metros do
Velório de São João Novo, sentido Campo do Sete de Setembro; 1436. Solicita manutenção
no Estádio Distrital Prefeito José Antonio Sanches Dias, conhecido como “Campo do Sete”, localizado no Distrito de São João Novo; 1437. Solicita a instalação de câmeras de segurança
na área central do Distrito de São João Novo; 1438. Solicita a realização de limpeza, roçada,
pintura e lavagem no Campo de Bocha de São João Novo; 1439. Solicita limpeza do córrego
Taxaquara ao lado da Borracharia localizado no Distrito de São João Novo; 1440. Solicita o
asfaltamento da Estrada Ernesto Stocker de Lima Junior, em São João Velho, Distrito de São
João Novo; 1441. Solicita implantação de rampas de acessibilidade na Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo; 1442/2014. Solicita pavimentação asfáltica na Rua João Matheus de Barros, Distrito de São João Novo;
2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – n°s: 1401. Solicita a construção de uma lombada na
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Rua Paes Leme, na altura do n° 178, Jardim Bandeirante; 1402. Solicita roçada, limpeza e
capinação na travessa da Rua Humberta Pesci (próximo ao pet shop da Kelly), no Bairro do
Junqueira; 1413/2014. Solicita a colocação de tampa em boca de lobo localizada na Rua Governador Carvalho Pinto, na altura do n° 589, Jardim Boa Vista;
Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 1403/2014. Solicita a manutenção de “guard
rail”, localizado na esquina das Ruas Barão do Rio Branco e Irineu Silveira, no Bairro Junqueira;
Vereador Israel Francisco de Oliveira – n°s: 1404/2014. Solicita realização de pintura
das lombadas localizadas no Bairro Saboó;
Vereador Adenilson Correia – n°s: 1405. Solicita a implantação de cobertura no ponto de
táxi localizado na Rua Quirino Capuzzo, entre a Rodoviária e a Delegacia de Policia Civil de São
Roque; 1414. Solicita as devidas providências junto ao Poder Executivo no sentido de providenciar a reforma do refeitório da 2ª Companhia da Policia Militar do 50° BPMI, unidade em
São Roque; 1415. Solicita a pavimentação da viela localizada na Rua Planeta Terra, ao lado
do n° 115, Bairro Vila Vilma, localizado no Distrito de Maylasky; 1416. Solicita a construção
de galerias de águas pluviais bem como os serviços de motonivelamento e cascalhamento da
Rua das Camélias, altura do n° 159, Bairro do Mombaça; 1417. Solicita pavimentação asfáltica em trecho localizado na Rua Antonio Meleiro, próximo ao n° 262, Jardim Flórida; 1428.
Solicita as providências necessárias junto ao Comando da Guarda Civil Municipal, visando à
realização de rondas no Distrito de Maylasky; 1429. Solicita a limpeza, roçada e capinação de
todas as vias públicas do Distrito de Maylasky; 1446. Solicita limpeza e revitalização do campo de areia localizado na Vila Vilma, no Distrito de Maylasky; 1447. Solicita as devidas providências para realização da capinação, roçada e limpeza da Rua das Flores, ao lado da Nova
Escola do Distrito de Maylasky; 1448/2014. Solicita construção de passeio público (concretagem) na Rua Leôncio de Toledo esquina com a Rua Flores, ao redor da nova escola localizada no Distrito de Maylasky;
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – n°s: 1406. Solicita a realização
dos serviços de limpeza, capinação e roçada nas vias públicas localizadas no Campininha de
Baixo; 1407. Solicita a realização dos serviços de limpeza, capinação e roçada nas vias públicas localizadas na Estrada do Paraíso; 1408. Solicita a realização dos serviços de limpeza, capinação e roçada nas vias públicas localizadas na Estrada Velha do Carmo; 1409. Solicita reparo de passeio público na Avenida Três de Maio, entre o Largo dos Mendes e Rua Padre Anchieta; 1410. Solicita colocação de redutor de velocidade em frente ao Restaurante da Vovó
Conceição (Estrada do Vinho/Canguera); 1411. Solicita reparo dos vestiários e esgoto no Estádio Egidio Caetano de Moraes, Vila Nova São Roque; 1412. Solicita a colocação de um braço de luz no final da Rua Ismênia Rosa, Bairro Junqueira, bem como a colocação de dois braços de luz na viela localizada na Rua Barão do Rio Branco, na altura do nº 700, um braço de
luz no inicio da viela localizada na Rua Martin Afonso de Souza, Paisagem Colonial, três braços
de luz no Morro do Piolho, Bairro Mirim, Pavão, dois braços de luz na Rua Araraquara localizada no Loteamento Sun Valley, Bairro Caetê; 1444. Solicita 16 (dezesseis) bicos de luz na Estrada da Angolana até o Condomínio Haras Panorama, Campininha de Baixo; 1445/2014.
Solicita a instalação de um bico de luz na Rua das Camélias, em frente ao n° 133, Jardim Suíça Paulista;
Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 1418. Solicita a colocação de um ponto de ônibus no
cruzamento da Estrada Municipal do Caetê com a Estrada Hirofumi Mikami, Bairro Caetê;

Ata da 31ª Sessão Ordinária de 22 de Setembro de 2014
2º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
1.

4

1419. Solicita a instalação de um braço com luminária na Travessa um, da Vila Sossego, Bairro Mirim; 1420. Solicita ao Executivo que interceda junto a CPFL, visando a extensão de rede
para as Travessas 2 e 3 da Vila Sossego, Bairro Mirim; 1421. Solicita a manutenção de ponte
localizada na Estrada Municipal do Caetê, próximo ao pesqueiro; 1422. Solicita a construção
de uma escada de concreto na Vila Sossego, Bairro Mirim; 1423. Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Doutora Lourdes Ferreira Fernandes, Loteamento Clube
dos Oficiais, Bairro do Carmo; 1424. Solicita a pintura das lombadas da Estrada Municipal do
Carmo; 1425. Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Estradas Pilão
D’água, Taipas de Pedra, das Pedras e Lagoa, no Bairro Taipas de Pedra; 1426. Solicita a
substituição da lixeira localizada na Estrada Serrinha do Carmo; 1427/2014. Solicita a implantação de tubulação de águas pluviais em trecho da Travessa Ernesto Firmino de Moraes,
próximo ao Sitio das Pedras, Bairro do Carmo;
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 1430. Solicita a realização de
manutenção geral na quadra localizada no Parque Primavera, em Gabriel Piza; 1431. Solicita
providências, incluindo fiscalização, para solução do problema do lixo e entulho despejados de
forma irregular em locais onde estão instaladas as lixeiras coletivas nas estradas do Sorocamirim, Darcy Penteado, Ponta Porã e nos bairros Altos do Suíça, Santo Antonio e Campininha;
1432. Solicita a limpeza de terreno pertencente à Prefeitura e o conserto do muro e do passeio público (calçada) ao redor do mesmo, que fica localizado entre as Ruas Renatinho e João
Pessoa, ao lado da Escola Horacio Manley Lane, Jardim Ester; 1433/2014. Solicita abertura
de passagem para veículos sobre a linha férrea localizada no fim da Rua Missionária Maria Geralda Frade Najarro, no Distrito de Maylasky, para possibilitar o acesso até a Rua Benedito
Maciel, no Jardim Ponta Porã.
Moções:
0,Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nº: 206/2014. De Congratulações à Senhora
Olympia Garcia Brossa;
Vereador Alacir Raysel - n°s: 240/2014. De pesar pelo falecimento do estimado Senhor
Mário de Moraes;
Vereador Rafael Marreiro de Godoy - n°s: 241/2014. De pesar pelo falecimento do
estimado Senhor Célio Roberto da Conceição;
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°: 232. De pesar pelo falecimento da
estimada Senhora Iolanda Fabri Garcia;
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo - n°: 243. De pesar pelo falecimento da estimada Senhora Wilma Ferreira Manna Moraes;
Vereador Adenilson Correia – nº: 244. De pesar pelo falecimento do estimado Jovem
Leandro do Nascimento Chaves; 246/2014. De pesar pelo falecimento da estimada Senhora
Ema de Jesus da Silva Sales.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moção de Congratulações nº: 206/2014 – foi aprovada por unanimidade;
Moções de Pesar nºs: 240 a 224 e 246/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará;
Indicações – nºs: 1380, 1401 a 1148/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará.
Tribuna:
Vereador Adenilson Correia: Parabeniza o Presidente e aos Organizadores da 30ª Romaria
do Sagrado Coração de Jesus, da Comunidade do Sagrado Coração de Jesus, do Distrito de
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Maylasky, pelo sucesso da realização do evento. Cumprimenta a família e lamenta o falecimento, no mês passado, do antigo Presidente da Comissão Organizadora desse evento, do Senhor
Artur Pedro Neto. Relata que a função do Vereador é fiscalizar os atos do Poder Executivo, e
legislar no Município em prol de melhorias para a população. Fala que como Vereador atua em
prol do Município, e que defende o Distrito de Maylasky. Ocorre que vem recebendo ameaças
de algumas pessoas, que perturbam a ordem e os bons costumes da população, causando revolta aos comerciantes do referido Distrito. Informa vem sendo procurado por comerciantes
que reivindicam a este Vereador providências junto ao Governo Municipal para que se solucionem os problemas com vendedores ambulantes, e que se dê prioridade ao referido Distrito.
Cobra do Governo Municipal providências junto ao setor competente para o Distrito de Maylasky, no sentido de que se direcione uma atenção especial para a manutenção com execução
de serviços de: motonivelamento, cascalhamento nas estradas, roçada, limpeza, melhorias para a segurança, com aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal, e para a fiscalização do
comércio ambulante e clubes. Diz que participou de um curso de orçamento participativo e teve oportunidade de conhecer os bairros do Distrito de Maylasky. Fala que participa da ACAAPESP, Associação dos Consultores, Assessores e Articuladores Políticos do Estado de São Paulo.
Ressalta que há necessidade de se organizar melhor a Cidade nas questões de segurança, e
imobiliárias, pois o Município está em fase de desenvolvimento com a chegada do empreendimento do Aeroporto Catarina, em 2015, que gerará mais empregos para o Município.
2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Parabeniza a Senhora Olyvia Garcia Brossa,
por completar cem anos de vida, e que será homenageada pelo Vereador Alfredo Fernandes
Estrada. Explica sobre a discordância deste Vereador com os atos absurdos do Senhor Prefeito,
por alugar quantidade excessiva de veículos para a Guarda Civil Municipal, que não conta com
a mesma quantidade de funcionários para utilizá-los, deixando muitos veículos alugados em
desuso, com prejuízo aos cofres públicos. Informa que se paga o valor de cinqüenta e dois mil
reais ao mês, pelo aluguel de veículos. Comenta que a Cidade está precisando muito de recursos financeiros, e que depende de Emendas Parlamentares, devido ao desperdício de dinheiro
público com contratos de serviços e compras desnecessários. Diz que os atos do Senhor Prefeito evidenciam improbidade administrativa.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cumprimenta o Vereador Adenilson Correia (Mestre
Kalunga), pelo seu relato, que no dia sete de setembro, precisou de um veículo da Guarda Civil
Municipal, e não foi disponibilizado por conta da falta de guarnição. Critica a falta de respeito
do Governo Municipal para com os Vereadores desta Casa de Leis.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que recebeu resposta do Executivo
dos seus Requerimentos, um sobre a retirada de um playground de madeira desmontado com
pregos expostos oferecendo perigos às crianças da EMEI Jardim Ester, e questiona sobre a necessidade das mães recorrerem a este Vereador para a execução desse serviço de retirada dos
destroços de madeira, e outro sobre a compra dos playgrounds adquiridos pelo setor da Educação, cuja resposta no seu entender evidencia a falta de comprometimento com o dinheiro
público. Cobra do Senhor Prefeito providências para cobrar dos Assessores e Diretores o devido
respeito para com as pessoas.
3. Vereador Etelvino Nogueira: Agradece a presença de todos, e externa preocupação com a
situação em que se encontra a Educação no Município. Comenta sobre a Sessão Extraordinária
que se realizou no dia dezessete de Setembro, na qual foi constatada a dificuldade que os fiscais da Prefeitura encontram ao realizar seus trabalhos devido a falta de estrutura. Comple-
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menta o comentário do Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) dizendo sobre a dificuldade de disponibilidade da Guarda Civil Municipal para colaborar nas fiscalizações. Fala que
muitas pessoas aproveitam as raras fiscalizações realizadas para dar início em seus próprios
negócios, como por exemplo, barracas que em muitas vezes são montadas sem autorização e
espalhadas por diversos pontos da Cidade. Diz que esse tipo de situação não ocorria anteriormente. Externa indignação referente a dificuldade financeira que o Poder Executivo vem passando e a quantidade de lixo espalhada no Município. Fala sobre a dificuldade de se realizar
manutenção nas vias e que a situação do Município é deplorável. Comenta que participou de
uma reunião na Prefeitura juntamente com o Vereador José Carlos de Camargo e acompanhou
a assinatura de um termo de ajuste de conduta, no qual a Prefeitura assume o compromisso
de dispensar 40% dos funcionários que ocupam “Cargo de Confiança”, procedimento necessário para equilibrar a folha de pagamento. Diz que tem posicionamento contrário em relação ao
Poder Executivo enviar à esta Casa de Leis um projeto que transforma o Fundo de Seguridade
Social numa autarquia, pois um projeto dessa natureza geraria ainda mais despesas ao Município.
Aparte Rafael Marreiro de Godoy: Complementa a fala do Vereador que lhe antecede, dizendo que também é contra tantos “Cargos de Confiança” na Prefeitura e que deseja que os
primeiros a serem exonerados sejam aqueles que não fazem jus ao que recebem.
Vereador Etelvino Nogueira: Encerra dizendo que é contra o constante na Lei da Incorporação dos décimos para o servidor efetivo que exerceu cargo comissionado e que em 2002, votou contra o referido projeto.
4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza a Guarda Civil Municipal pelos esforços
em manter a ordem no Município, com tão poucos componentes. Diz que algumas pessoas levaram informações falsas sobre os Vereadores aos funcionários da Guarda Civil Municipal visando causar inimizades. Esclarece que este Vereador e os demais desta Casa de Leis, têm o
maior respeito, consideração, e atuam em prol de melhores salários, adequação das condições
de trabalho, e aumento do efetivo para melhorar a segurança no Município. Ressalta que a
preocupação dos Vereadores é a quantidade desproporcional de veículos alugados disponibilizados para a Guarda, que não conta com tantos funcionários para utilizá-los, enquanto o Governo Municipal pode investir essa verba dispensada ao aluguel, em um plano de carreira que
ofereça melhor qualidade de vida, e a realização de concurso público para aumento de funcionários visando um melhor desempenho da segurança pública no Município. Critica o Governo
Municipal pela desorganização, pelas dificuldades do trânsito, e as deficiências da fiscalização,
quando se vê pessoas estranhas malabaristas nos semáforos, vendedores ambulantes, e pedintes, perambulando pelas ruas, coisas que jamais se viu nesta Cidade. Cobra do Governo Municipal providências para um planejamento de melhorias para o trânsito e para a fiscalização.
Aparte do Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Informa que conheceu os malabaristas
que são estrangeiros viajantes, que estão de passagem pela Cidade, e que logo vão embora.
Diz que antigamente se colocava os transeuntes num veículo e os levavam para outros municípios.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz não concordar com o Vereador Rodrigo Nunes
de Oliveira, pois desconhece essa atitude por parte do Pode Público. Fala que é favorável que
se dê uma boa acolhida aos andarilhos que perambulam pela Cidade, oferecendo abrigo, alimentação, e condições de retorno à cidade de origem, porque são seres humanos que mere-
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cem o respeito do Poder Público. Ressalta que há necessidade do Governo Municipal cuidar
dessas pessoas.
Aparte do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Parabeniza o Vereador Israel
Francisco de Oliveira, pelo seu discurso sobre “os cuidados que antigamente eram oferecidos
aos andarilhos”. Comenta que hoje se vê vendedores ambulantes invadindo o Município, gerando reclamações dos comerciantes.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Informa que os fiscais estão sem condições de trabalho devido à falta de condições de trabalho, e que ocorreu seqüestro relâmpago de um fiscal
da Prefeitura, na semana passada. Cobra do Senhor Prefeito providências para convocar a Polícia Federal e Polícia Militar para providências referente ocorrência do seqüestro relâmpago do
fiscal da Prefeitura. Comenta sobre o documento de ajuste de conduta, imposto ao Senhor Prefeito pelo Sindicato dos Servidores Públicos, que exige a exoneração do excesso de funcionários públicos da Prefeitura, que ocupam cargos de livre nomeação. Cobra do Senhor Prefeito
providências para que se faça a exoneração dos funcionários que ocupam cargos de comissão
que ganham valores altos, e que poupem os comissionados de baixa renda, como os que trabalham na roçada e capinação.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 070-L, de 19/08/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa
Henriques de Araújo, que “Institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista no âmbito da Estância Turística de São Roque”. Foi aprovado
por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples;
Projeto de Lei nº 073-L, de 25/08/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa
Henriques de Araújo, que “Institui o Dia Municipal da Conscientização e Conservação do Patrimônio Natural do Morro do Saboó”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples
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”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples
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”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples;
Projeto de Lei nº 077-L, de 26/08/2014, 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”. Foi prejudicada em face da ausência do Vereador
proponente;
Projeto de Lei nº 078-L, de 01/09/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que
“Insere a Expo Moto Show São Roque no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de
São Roque, e dá outras providências”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples;
Projeto de Lei nº 081-L, de 04/09/2014, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, que
“Insere o Projeto Museu de Artes Sacras Dom Ernesto de Paula no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”;
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8. Projeto de Lei Complementar nº 006-E, de 20/08/2014, de autoria do Poder Executivo,
que “Altera a Lei Complementar nº 35, de 28 de setembro de 2005, alterada pela Lei Complementar nº 67, de 26 de fevereiro de 2013 e dá outras providências”; e Emendas. A Emenda
Supressiva nº 001-L, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, foi aprovada por unanimidade; e a Emenda Modificativa nº 002-L, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, foi aprovada por 11 (onze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira,
Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, Luiz Gonzaga de
Jesus, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 02 (dois) votos contrários dos Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes e Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo. O Projeto de Lei Complementar nº 006-E, foi aprovado
por 11 (onze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade
de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, Luiz Gonzaga de Jesus, Mauro
Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 02 (dois)
votos contrários dos Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes e Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta;
9. Projeto de Lei nº 104-E, de 08/09/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 377.480,00 (trezentos e setenta e
sete mil, quatrocentos e oitenta reais), no orçamento vigente”. Foi aprovado por unanimidade,
em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta; e
10. Requerimentos – nºs: 245 a 252 e 258/2014. Foram aprovados por unanimidade, em
única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Expõe no telão do Plenário, fotos da Avenida Prefeito
Bernardino de Lucca, da Vila Nova São Roque, próximo ao Bairro Marmeleiro. Agradece ao Senhor Prefeito e ao Departamento de Obras, pela execução de serviços de limpeza nas margens
do rio, ao longo da Avenida Prefeito Bernardino de Lucca, no trecho da Vila Nova São Roque, e
na ponte, próxima ao Seminário do Marmeleiro. Cumprimenta o Senhor Prefeito e ao Departamento de Obras pela instalação de uma academia na parte alta do Jardim Marieta, para todas
as idades. Fala que há necessidade de se equipar com bicos de luz a Avenida Prefeito Bernardino de Lucca e a academia do Jardim Marieta.
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que se sente feliz, de atuar como Presidente
nesta Casa de Leis, e ver a presença da população no Plenário. Fala que é favorável à manifestação da população para reivindicar seus direitos junto ao Poder Público. Lembra que participou várias vezes de movimentos de cobrança de melhorias para o Distrito de São João Novo
junto ao Senhor Prefeito. Fala que as portas desta Câmara estão abertas à população para cobrar seus direitos, e solicitar documentação. Fala que a melhor maneira de se manifestar contra político é não votar nele ou fazer campanha para não votarem nele. Ressalta que os Vereadores desta Casa de Leis atuam em prol de melhorias para a população. Comenta que foi procurado por um munícipe que necessita de aparelho medidor de insulina. Diz que indicou o setor da Prefeitura, mas constatou-se a carência de aparelhos e de medicamentos no referido
setor. Cobra do Senhor Prefeito providências para equipar o Posto de Saúde de são João Novo,
com equipamentos e medicamentos para tratamentos dos diabéticos. Parabeniza o Sindicato
dos Servidores Públicos pela luta junto aos Vereadores para que o Governo Municipal corte o

Ata da 31ª Sessão Ordinária de 22 de Setembro de 2014
2º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.

9

excesso de cargos comissionados da Prefeitura. Fala que há necessidade se exonerar as pessoas com cargos bem remunerados e estão ociosos, pois existe setor com muitos funcionários
desocupados. Cumprimenta os Professores e funcionários da Prefeitura pela vitória da revogação do Decreto 8002/2014-E, no qual o Senhor Prefeito extinguia os direitos adquiridos do funcionalismo público. Diz que se vê diante de uma situação delicada, tendo que escolher o que é
prioridade e votar correto, no que diz respeito ao Projeto de Lei Complementar nº 006-E, de
20/08/2014, referente a Contribuição de Iluminação Pública, que envolve viabilizar recursos
financeiros para a Santa Casa de Misericórdia, que se encontra em situação crítica, e por outro
lado trata-se de recurso da iluminação pública defendida por todos os Vereadores, e que proporciona segurança à população.
3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Concorda com o Presidente Rafael Marreiro de
Godoy, no que se refere à situação delicada de se escolher as prioridades, para votar o Projeto
de Lei Complementar nº 006/2014- E, e direcionar os recursos financeiros da CIP, que são da
iluminação pública, para Santa Casa que necessita de socorro urgente. Diz que vê na votação
favorável dos Vereadores, uma luz no final do túnel para se conseguir uma solução para essa
Instituição. Agradece aos Vereadores pelo entendimento, e votaram favoráveis na primeira votação ao Projeto nº 006-E, de 20/08/2014, que viabiliza recursos financeiros para o Hospital,
que necessita da implantação de uma UTI, e de atendimento de Oftalmologia. Fala que instalou-se o mamógrafo para atender a população, e que defende aquisição de melhorias para a
situação dessa Instituição. Lembra que há muito se sonha com a implantação de um hospital
modelo, e que está próximo de se realizar com a nova direção. Lembra que empresários quiseram investir na Santa Casa, mas era inviável diante da má gestão administrativa. Conclama aos
presentes no Plenário para retornarem na próxima Sessão para acompanhamento do caso Santa Casa. Agradece a presença de todos, e diz que a porta do seu Gabinete está aberta à população.
Encerram-se os trabalhos às 21h32min.
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