Ata da 42ª Sessão Ordinária de 08 de Dezembro 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, José
Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira.
Vereador ausente: nenhum.
Início dos trabalhos às 18h22min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.
A Ata da 41ª Sessão Ordinária, realizada em 08 de Dezembro de 2014, foi lida e aprovada
por unanimidade;
O 1º Secretário informa que os relatórios referentes ao 5º Bimestre de 2014, em cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal encontram-se à disposição dos Senhores Vereadores na Assessoria Técnica Legislativa;
O Secretário faz a leitura do Balancete de Despesa e Receita referente ao mês de Novembro, 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 329/2014, de autoria do Vereador
Israel Francisco de Oliveira, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 328/2014, em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 42ª 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 107-L, de 20/11/2014, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira. Foi rejeitado por 13 (treze) votos contrários dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de
Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos
Augusto Issa Henrique de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de
Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 01 (um) voto favorável do Vereador Alfredo Fernandes Estrada, em única discussão, votação nominal e maioria simples.
Projetos do Executivo:
Projeto de Lei Complementar nº 008-E, de 03/12/2014, de autoria do Poder Executivo,
que “Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção tributária aos empreendimentos imobiliários vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, instituído pela Lei Federal
11.977, de 07 de Julho de 2009 e medida provisória nº 459/2009”.
Projeto de Lei nº 136-E, de 01/12/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.580.000,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil reais)”;
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3. Projeto de Lei nº 137-E, de 04/12/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a
Prefeitura a celebrar convênio com a Universidade Federal de São Carlos - UFUSCAR”; e
4. Projeto de Lei nº 138-E, de 05/12/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre alterações na Lei nº 4.258 de Agosto de 2014”; e
5. Projeto de Lei nº 139-E, de 05/12/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre alterações na Lei nº 4.326, de 03 de dezembro de 2014;
Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Complementar nº 003-E, de 03/12/2014, que “Dispõe sobre a autorização de publicidade nos Roteiros Turísticos Oficiais da Estância Turística de São Roque”;
2. Projeto de Lei nº 100-L, de 23/10/2014, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de
Oliveira, que “Insere a Copa Internacional de Mountain Bike no Calendário de Eventos da
Estância Turística de São Roque”; e
3. Projeto de Lei nº 102-L, de 03/11/2014, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de
Godoy, que “Institui o Dia Municipal da viola e violeiro caipira no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque”; e
4. Projeto de Lei Complementar nº 109/204-L, de 08/12/2014, de autoria dos Vereadores Rodrigo Nunes de Oliveira e Alacir Raysel, que “Declara de Utilidade Pública a Associação Cultural Esportiva de Projeção Prol Atleta-ACEPPA”.
Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito:
1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes - nº: 327/2014. Solicita cópia de mapa
das vias públicas do Distrito de Canguera;
2. Vereador Israel Francisco de Oliveira – nº: 328. Solicita informações referentes a
retirada do ponto de ônibus entre as Rua Governador Carvalho Brito e Tancredo Neves,
Guaçu; 329/2014. Solicita a inclusão do Requerimento nº 328/2014-L na pauta da 42ª
Sessão Ordinária, em regime de tramitação de urgência especial.
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 1932. Solicita colocação
de ponto de ônibus entre as Ruas Marilia e Ourinhos, Vila Nova São Roque; 1958/2014.
Solicita implantação de redutor de velocidade e faixa de pedestres na Avenida Brasil, na altura do nº 446;
2. Vereador Alexandre Rodrigo Soares – nºs: 1933. Solicita realização de limpeza, capinação e roçada na Estrada Mário de Andrade; 1934. Solicita realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Pessegueiro; 1935. Solicita realização de
motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Ponte Lavrada; 1936. Solicita realização
de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Capela Cepo; 1937. Solicita realização de
motonivelamento e cascalhamento na vias públicas localizadas no Planalto Verde; 1938.
Solicita realização de motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Serrinha, próximo a
Pousada Acampamento Aldeia; 1939/2014. Solicita realização de pintura nos dizeres: PARE nas via públicas da Vila Santo Antonio;
3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 1940/2014. Solicita roçada, capinação e
limpeza em toda a extensão da Estrada Darcy Penteado, Distrito de Maylasky;
4. Vereador Alacir Raysel – nºs: 1941. Solicita que seja tomada providência na caixa de
captação das águas pluviais da Estrada do Pinheirinho, (próx. a Estrada dos Mendes), Bairro dos Mendes/Taboão; 1942. Solicita motonivelamento e cascalhamento em trecho (subidão) da Estrada do Pinheirinho, (próx. a Estrada dos Mendes), Bairro dos Mendes/Taboão;
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1943. Solicita deslocamento do poste da Cia. de Energia, localizado na Viela entre as Ruas
Pio XII, altura dos nºs. 18 e 19, e Dom José Gaspar, Jardim Mosteiro; 1944. Solicita os
serviços de roçada, capinação e limpeza, nas vias públicas dos Bairros: Gabriel Piza e Pq.
Primavera; 1945. Solicita complementação do passeio público na Estrada do Vinho, Km 1;
1946. Solicita que a defesa civil interceda junto ao proprietário da chácara que faz divisa
com as residências de Nºs. 12, 22, 32, 573, 577, 64, 74, 20, 94, 96, 102 e 106, da Rua
Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza; 1947/2014. Solicita que o Poder Executivo interceda
junto a Sabesp para implantação de caixa coletora de esgoto no imóvel de n° 515, localizado na Rua Santa Leocádia, para captar a tubulação de esgoto dos imóveis da Rua Santa
Virginia, Jardim Villaça;
5. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1948. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para a Travessa Ernesto Firmino de Moraes; 1949. Solicita tubulação de
águas pluviais para um trecho da Travessa Ernesto Firmino de Moraes, em frente ao Sitio
das Peras; 1950. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada nas Ruas
Vereador Bruna Bruni Pazzini, Rua Vereador Erval de Oliveira, Vereador José Carvalho de
Brito, Vereador Paschoal de Lucca, Vereador Raul da Silva Martins, Vereador Aracy Leite
Cavalcante e Rua Vereador Benedito de Góes, todas localizadas no Loteamento Las Brisas,
Bairro Caetê; 1951. Solicita a substituição da lixeira localizada na Estrada da Serrinha do
Carmo; 1952. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada na Estrada
Municipal da Serrinha do Carmo, Bairro do Carmo; 1953. Solicita limpeza e troca de tubulação das águas pluviais, na Rua Michel Kalinin, Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do
Carmo; 1954. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada nas Ruas Sábia, Cardeal, das Andorinhas, Pintassilgos e Canários, localizadas no Loteamento Recanto
do Sábia, Bairro do Carmo; 1955. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e
roçada na Estrada Tashuyki Takeda e Rua Takeshi Konno, Bairro do Carmo; 1956. Solicita
a colocação de um ponto de ônibus no cruzamento da Estrada Municipal do Caetê com a
Estrada Hirofumi Mikami, Bairro Caetê; 1957/2014. Solicita serviços de motonivelamento,
cascalhamento e roçada para a Rua Kimio Mikami, Travessa Massafumi Nakayama e Estrada Hirofumi Mikami, Bairro Caetê;
6. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1959. Solicita limpeza no córrego Taxaquara em frente à Praça Takeshi Shimaru, Distrito de São João Novo; 1960. Solicita a colocação de placa indicando: Fazenda Roma, Bairro do Garcia, Ponte Preta e Araçariguama em
frente ao velório de São João Novo; 1961. Solicita colocação de 02 (duas) coberturas nas
paradas de vans escolares localizadas na Estrada do Paiol, Fazenda Roma, Distrito de São
João Novo; 1962. Solicita colocação de 01 (uma) lombada na Rua Antonio Espinha, após a
Travessa Magdalena Espinha, atrás do Campo do Esporte Clube Sete de Setembro; 1963.
Solicita a construção de abrigo de ônibus em frente ao Posto de Combustível localizado na
Rodovia Engº Renê Benedito da Silva, Distrito de São João Novo; 1964. Solicita reforma do
parquinho localizado na cancha de bocha localizada no Distrito de São João Novo; 1965.
Solicita a implantação de rampas de acessibilidade na pista de caminhada localizada no Distrito de São João Novo; 1966. Solicita a colocação de placa com os dizeres: "PROIBIDO
TRANSITAR DE BICICLETA" na Praça Takeshi Shimaru, localizada no Distrito de São João
Novo; 1967. Solicita a colocação de uma placa com os dizeres "Somente transporte Escolar", em frente a EMEIF de São João Novo; 1968/2014. Solicita a instalação de dois abrigos de van escolar, na Estrada do Paiol, Fazenda Roma, Distrito de São João Novo;
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7. Vereador Adenilson Correia – nºs: 1969. Solicita a implantação de iluminação pública
na extensão da Estrada do Alabama, com início na Rodovia Raposo Tavares km 52,7 até o
“Sítio Alabama”; 1971. Solicita ao Poder Executivo a implantação de uma cobertura em
frente da EMEI Professora Aparecida Leite Dias e da Creche Adelina Mischiatti Caparelli, localizada na Rua Roque Gonzáles, 80, no Distrito de Maylasky; 1972. Solicita limpeza e
construção de um campo de futebol de areia na área localizada ao lado do "Projeto" na Rodovia Quintino de Lima, Bairro do Goianã; 1973. Solicita ao Executivo as devidas providências no sentido de realizar a colocação de tachão na rotatória da Avenida Jaboticabal, que
liga a Rua Campos do Jordão à EMEF Profª. Maria Aparecida de Oliveira Ribeiro, no Bairro
Vila Nova São Roque; 1974. Solicita pintura horizontal e vertical, bem como colocação de
tachão para formação de 02 (duas) rotatórias na Jose Marigliani, no Jardim Brasília, na Região do Marmeleiro; 1975. Solicita os serviços de limpeza, roçada e capinação de todas as
vias públicas do Bairro Vila Vilma, localizado no Distrito de Maylasky; 1976. Solicita as providências necessárias desta Municipalidade, no sentido de interceder junto ao GOVERNO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, bem como junto à SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO PÚBLICA, dando continuidade ao pedido registrado sob. Protocolo nº 21.273, o qual solicita
implantação de uma UNIDADE DO POUPA TEMPO no Município de São Roque, referente à
resposta Ofício Vereador nº 744/2013; 1977. Solicita a implantação de 01 (uma) lombada
na Rua Alexandrino Caparelli, em frente ao imóvel nº 107, Vila Caparelli, Distrito de Maylasky; 1985. Solicita a criação de "Plano Municipal da Criança e do Adolescente", no Município de São Roque; 1986/2014. Solicita a criação de um núcleo esportivo para portadores de deficiência;
8. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – n°s: 1970/2014. Solicita colocação de
obstáculos na Rua Cardeal, altura do nº 74, Alpes do Guaçu;
9. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 1978. Solicita a limpeza INTEGRAL do córrego localizado no Jardim Bandeirantes, tendo em vista que apenas metade da
limpeza necessária foi de fato realizada; 1979. Solicita que sejam tomadas providências
junto à SABESP, para que seja erradicado o problema de vazamento de água e, em seguida, realizado o fechamento de um buraco localizado na Avenida Anhanguera, na altura do
número 460 (próximo à cancha de bocha), no Jardim Bela Vista; 1980. Solicita a construção de passeio público (calçada) na Rua Monteiro Lobato, no trecho entre a Rua Márcio
Reis e a Rodovia Raposo Tavares; 1981. Solicita a regularização da numeração dos imóveis
das ruas Antonio Pannellini, José Ghissardi, Giovani Paolo II, João Macagnini, Pio XII, Paulo
VI e João Paulo II, todas localizadas no Jardim Mosteiro; 1982. Solicita a regularização da
numeração dos imóveis das ruas São Sebastião, Vicente Júlio de Oliveira, Santa Maria, Santa Virgínia, todas localizadas no Jardim Villaça; 1983. Solicita a implantação de usina de
reaproveitamento de entulhos e galhos de árvores; 1984/2014. Solicita a colocação de
um semáforo para pedestres no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Rua Dr. Stevaux
(calçadão), Centro.
Moções:
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº: 304/2014. De Congratulações ao Esporte
Clube Sete de Setembro em face da conquista do Campeonato Municipal 2014;
2. Vereador José Carlos de Camargo – n°: 307/2014. De Congratulações a Senhora
Márcia de Jesus Costa Nunes, Diretora do Departamento de Educação em face dos relevantes serviços prestados ao Município;
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3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – n°: 309/2014. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Adelino Azenha Junior;
4. Vereador Adenilson Correia – n°: 310. De Congratulações ao Conselho Municipal de
Inclusão da Pessoa com Deficiência pela realização de evento no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência; 313/2014. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Valdemar
Gonçalves de Oliveira;
5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – n°: 317/2014. De Pesar
pelo falecimento do estimado Senhor Alfred Gazal;
6. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – n°: 320/2014. De Pesar pelo falecimento do
estimado senhor Vanderlei Rodrigues.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
1. Moções de Congratulações nºs: 304, 307 e 310/2014 – foram aprovadas por unanimidade;
2. Moções de Pesar nºs: 309, 313 e 317/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará;
3. Indicações nºs: 1932 a 1986/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará.
Tribuna:
1. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Externa sua indignação em relação a uma nota
publicada em um dos jornais da cidade, em que são feitas calúnias aos políticos do Poder
Legislativo e Executivo. Fala que conhece o colunista de longa data e o mesmo tenta denegrir a imagem das pessoas com intuito de beneficiar-se particularmente. Comenta sobre a rejeição das contas do exercício de 2010, do Ex-Prefeito Efaneu Nolasco Godinho.
Fala sobre uma publicação no Diário Oficial que relata o arquivamento das denúncias referente a construção do prédio da Câmara Municipal de São Roque. Diz que protocolou
nesta Casa de Leis, uma CEI – Comissão Especial de Inquérito, para apurar eventuais irregularidades nas administrações da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, e solicita o
apoio do Ministério Público e Polícia Civil.
2. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Cumprimenta a Senhora Luciana
Vitor Cury, Presidente do Conselho Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência, pelos relevantes serviços prestados ao Município. Diz ter apresentado a Moção de Congratulações 310/2014 em reconhecimento aos serviços prestados pela mesma. Cumprimenta o Major José Robson Leite Nogueira pelos relevantes serviços prestados a frente do
destacamento de Controle do Espaço Aéreo de São Roque (DTCEA - SRO). Agradece ao
Poder Executivo pela disponibilização de uma ambulância no Distrito de Maylasky.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador Adenilson Correia, pelas conquistas para o Distrito de Maylasky.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Parabeniza o Vereador Adenilson Correia pela conquista da ambulância no Distrito em questão.
Vereador Adenilson Correia: Externa contentamento referente aos serviços de tapa
buraco, realizados no Bairro Vinhas do Sol. Agradece ao Poder Executivo pelos enfeites
natalinos, colocados na Praça do referido Distrito. Reivindica mais segurança no mesmo.
3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que em Janeiro de 2013 a Irmandade
Santa Casa de Misericórdia tinha uma dívida de R$ 573.000,00 (quinhentos e setenta e
três mil reais) e a mesma se encontra atualmente no valor de aproximadamente R$
3.000.000,00 (três milhões de reais). Faz considerações sobre a falta de medicamentos
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nos Postos de Saúde do Município. Fala da importância da UPA – Unidade de Pronto Atendimento na cidade.
Aparte Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que, lamentavelmente, o número de
atendimentos no hospital aumentou ao invés de diminuir.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que o maior número de reclamações referentes a falta de medicamentos é no Distrito de Maylasky.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre um relato do Médico James Beal
Munhoz, no Jornal O Democrata. Diz que as pessoas criticam a Irmandade Santa Casa de
Misericórdia, sem ao menos conhecer as necessidades do hospital.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Ressalta o valor pago nos veículos alugados
inutilizados.
4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que, se há irregularidade na
administração da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, o Ministério Público deve investigar rigorosamente.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que em momento algum debochou do Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, em relação ao arquivamento da denúncia
que solicita o afastamento do Prefeito Daniel de Oliveira Costa com base em supostas irregularidades na aquisição de playgrounds pelo Município, como dito pelo próprio Vereador.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que o Prefeito Daniel de Oliveira Costa não foi inocentado, no que diz respeito a denúncia que solicitava seu afastamento, uma vez que o Ministério Público recorreu a essa decisão. Fala sobre o valor abusivo em alguns alimentos, da Merenda Escolar. Diz que os Bairros Jardim Bandeirantes,
Jardim Ester e Bairro da Estação enfrentaram problemas relacionados a dengue.
5. Vereador Etelvino Nogueira: Faz a leitura de uma matéria publicada pelo Doutor
James Beal Munhoz, no Jornal O Democrata, que diz “Muitas pessoas me perguntam sobre a Santa Casa e digo que não posso dar opinião visto que não tenho acesso as informações. Vejo que as pessoas estão curiosas sobre a parente troca de acusações entre a
Prefeitura e a direção da Santa Casa, tenho amigos dos dois lados e todos tem razão.
Antes de mais nada é bom que se diga que a Santa Casa é um marco da cidade e da região, a grande maioria das pessoas da cidade, nasceram na Santa Casa, foi la que suas
mães lhe deram a luz, ainda é o único hospital da cidade a atender o SUS, antes os que
não tinham direito a nada, muitos médicos fizeram sua vida em torno da Santa Casa,
muitos médicos também se dedicaram a Santa Casa de forma desinteressada anos seguidos contribuindo para a sua existência e ajudando a criar uma marca de boa medicina
na nossa região. A Santa Casa tem toda razão em solicitar recursos públicos, para se
manter em pé e poder continuar atendendo a população já que os recursos repassados
pelo SUS não pagam se quer o custo do atendimento. Por outro lado a Prefeitura também tem todo direito de exigir a prestação de contas adequadas, do dinheiro repassado
para verificar se está sendo bem aplicado, se não há desvios, e se ele realmente está
servindo para melhorar o atendimento da população e ai começa as dificuldades. A Santa
Casa acha o repasse insuficiente, a Prefeitura acha que a prestação de contras é inadequada. E argumenta, que os recursos são insuficientes por má gestão e ralos devidamente administrados, é possível que haja gestão insuficiente a própria estrutura administrativa da Santa Cãs é antiga e traz imitações, acredita em relatórios e balancetes mal formu-
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lados, porque a contabilidade é uma coisa delicada e se não feitas proporcionais podem
dar margens a interpretações errôneas. Não posso acreditar nunca em má fé das pessoas, acho inaceitável levantar suspeitas antes de qualquer comprovação de irregularidades. As dificuldades financeiras da Santa Casa seriam de chamar a atenção se fosse a única, no entanto que vemos quase a totalidade hoje estão em tremendas dificuldade,
muitas sobre intervenção e a própria Santa Casa de São Paulo está sob estudo de intervenção iminente e dias atrás teve de suspender o atendimento de urgência e reabrindo
após socorro financeiro do estado e suas dividas são estimadas em 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) ou mais, será que toda Santa Casa então tem problema de gestão ou irregularidades, talvez, mais a verdade é que existe outros fatores mais relevantes. Vamos lembrar que a constituição de 1988 liderada pelo saudoso Lucio Guimarães,
estabeleceu que a saúde era um direito de todos e que ninguém pagaria por ela, por ser
uma obrigação do estado foi sem duvida um grande avanço social, acredito que até um
dos mais importantes a nível mundial, mais quem pagaria a conta, a mesma constituição
estabeleceu que os Municipios deveriam por Lei gastar 15% que arrecadam com a saúde
e o estado tem que gastar 12% na saúde. Todos os municipios e estados gastam certamente bem mais com a saúde do estabelecido e o Governo Federal? Esse não tem valor
estabelecido e o que viu durante os anos foi o Governo Federal cada vez mais deixando
para os municipios e estado a responsabilidade de arcar com as necessidades da saúde,
sabendo que o cidadão é brasileiro mais mora no município e quando estiver descontente vai bater na porta do Prefeito o que pode ver claramente é que o problema da saúde
no Brasil é que não existe uma fonte de financiamento especifica para cobrir os gastos.
Os municipios e estados estão exauridos como também outras necessidades e falta os
recursos, daí que se voltarmos ao inicio desse texto, das dificuldades da Santa Casa e da
Prefeitura poderíamos resumir no ditado popular “Na casa que falta pão, todo mundo grita, e ninguém tem razão”. O grande cirurgião cardíaco Adib Jatene, quando o ministro da
saúde detectou que a falta de uma fonte de financiamento para cumprir com o estabelecido na constituição de saúde, para todos era um dos problemas a ser resolvido e tentou
resolver o problema com a criação da CPMF – Constituição Provisória das Movimentações
Financeiras, embora fosse mais um imposto dos muitos que assolam nosso país era uma
boa idéia, tão boa, que logo o Governo Federal se apossou dela para cobrir seus próprios
gastos e repassando apenas uma parte para a saúde. E então o melhor mesmo foi acabar com esse imposto e retornarmos ao problema da falta da fonte de financiamento para a saúde. Digo tudo isso para colocar que tomando todas as medidas necessárias podemos ter uma melhora pontual aqui ou ali, algumas coisas com certeza podem melhorar, mais melhoras significativas ainda estão por vir. Enquanto isso deve se cuidar com
carinho da Santa Casa, ela é de todos. Conversando com amigos comentei que as crianças nascem na Santa Casa, crescem no Grêmio, se casam na Igreja da Matriz e fazem
duas festas, bailes e formaturas no São Roque Clube, são quatro instituições que não foram criadas por governos e não são sustentadas por dinheiro público, a Santa Casa recebe dinheiro público por serviços prestados ao município que a ela são transferidos. Essas instituições são frutos de esforço e organização da nossa comunidade, elas nos pertencem e nós pertencemos a elas”. Após a leitura, diz que as pessoas que falam da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, deveriam ler esta matéria para melhor conheci-
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mento do que realmente é saúde. Fala que essa é a realidade do país, bem como a do
nosso Município.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 093-L, de 01/10/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa
Henriques de Araújo, que “Cria a Política Municipal de uso racional da água na Estância Turística de São Roque”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal
e maioria simples;
Projeto de Lei nº 101-L, de 29/10/2014, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a criação do sistema de utilização de águas pluviais nos prédios públicos municipais”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e
maioria absoluta;
Projeto de Lei nº 105-L, de 14/11/2014, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo, que “Obriga o Poder Executivo Municipal a construir rampa de acesso para pessoa com
necessidade especial, que utiliza cadeira de rodas, nas calçadas da Estância Turística de
São Roque”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria
simples;
Projeto de Lei nº 131-E, de 18/11/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a
concessão de direito real de uso de bem público à Instituição Paulista de Educação e Assistência Social e dá outras providências”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão
e maioria absoluta;
Projeto de Lei nº 132-E, de 18/11/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade do reparo/conserto dos buracos e valas abertos nas vias, logradouros e passeios públicos e dá outras providências”; e Emenda. Foram aprovados por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples;
Projeto de Lei nº 133-E, de 18/11/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a
concessão de direito real de uso de bem público ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”. Foi rejeitado por 13
(treze) votos contrários dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel,
Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, Mauro Salvador
Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 01 (um) voto
favorável do Vereador Alfredo Fernandes Estrada, em única discussão, votação nominal e
maioria absoluta;
Projeto de Lei nº 134-E, de 19/11/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a aprovação do protocolo de intenções firmado entre os Municípios de São Roque,
Alumínio, Araçariguama e Mairinque, para promoção da saúde mental no âmbito da Estância Turística de São Roque”. Foi aprovado, por unanimidade, em única discussão e votação
nominal e maioria simples;
Projeto de Lei nº 106-L, de 20/11/2014, de autoria do Vereador Alacir Raysel, que
“Insere a Festa de São Martinho no Calendário Oficial de Eventos do Município”. Foi aprovado, por unanimidade, em única discussão e votação nominal e maioria simples; e
Projeto de Lei nº 135-E, de 24/11/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei
nº 3.062, de 23 de maio de 2007 e dá outras providências”. Foi aprovado, por unanimidade, em única discussão e votação nominal e maioria absoluta.
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10. Requerimentos – nºs: 327 e 328/2014. O Vereador Alacir Raysel, autor da propositura solicitou o adiamento por 01 (uma) Sessão Ordinária. O Requerimento Verbal foi aprovado por 09 (nove) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Rodrigo Nunes
de Oliveira; e 05 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira e Mauro Salvador Sgueglia de Góes, em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Agradece o Departamento de Obras, pelos
serviços de limpeza realizados no Rio Guaçu, na semana que se passou. Reclama sobre a
retirada de abrigo de ponto de ônibus do Jardim Boa Vista, uma vez que os usuários de
transporte coletivo ficam expostos às condições climáticas. Diz que a construção do prédio
da Câmara Municipal de São Roque, ocorreu de acordo com o orçamento lhes disponibilizado.
2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta que no início de seu mandato solicitou ao
Poder Executivo a construção de alguns pontos de ônibus no Bairro Vila Nova São Roque, e
até a presente data não foi atendido. Esclarece a população que as reivindicações dependem do Poder Executivo para se concretizarem. Solicita a realização dos serviços de limpeza nas vias e terrenos baldios localizados no Bairro em questão. Diz que há uma nascente
de água no Bairro, e há mais de um mês aguarda pelas providências da Prefeitura. Reivindica ao Departamento de Obras o recapeamento asfáltico da Rua Jayme Carvalho de Brito.
3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala que está sendo vítima de
ameaças, devido ao seu voto favorável, na denúncia que solicitava o afastamento do Prefeito Daniel de Oliveira Costa. Diz que qualquer acusado tem direito de defesa e que cada fato
deve ser apurado com o rigor necessário. Relata que seu voto foi absolutamente técnico e
justificado. Diz que em todo seu mandato nunca foi leviano ou fez acusações a alguém.
Comenta sobre uma ameaça publicada nas Redes Sociais, feita por um funcionário público,
na qual se direciona a este Vereador. Solicita ao Poder Executivo que providências sejam
tomadas em relação ao funcionário em questão. Relata ainda, que recebeu no mês de Novembro uma ameaça de um articulador político local, que teria como objetivo denegrir sua
imagem. Repudia as ameaças que está sofrendo.
Encerram-se os trabalhos às 21h13min.

RAFAEL MARREIRO DE GODOY
Presidente
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