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ATA DA 81ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS. Aos dez (10) dias do mês de novembro de dois mil e 

quatorze, reuniu-se esta Edilidade sob a Presidência do nobre Vereador Luiz Fábio Alves da Silva, tendo 

como Secretário os nobres Vereadores Willians Santos, Clenilson Lima Dias e Aurélio Costa de Oliveira. 

Precisamente as dezoito (18) horas, em primeira chamada, estando presentes os nobres Vereadores 

Antonio Carlos Alves Correia, Aurélio Costa de Oliveira, Cícero Rodrigues da Silva, Claudio Ramos 

Moreira, Edson Elias Khouri, Flavio de Albuquerque Castilho, José Nelson Ferreira, Luiz Fábio Alves da 

Silva, Luiz Tenório de Melo, Marcos Antonio Castello, Maria Simplício Nascimento, Michael Carneiro 

Aparecido, Roberto Antunes de Souza, Walter Marsal Rosa e Willians Santos. Havendo número 

regimental, o senhor Presidente “em nome de Deus e da Pátria” declara aberta a presente Sessão. Em 

discussão e votação a Ata da Sessão anterior, que é aprovada. Em seguida, o Presidente solicitou que o 

Secretário efetuasse a leitura do Expediente, que será disponibilizado aos senhores Vereadores. Câmara 

Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e 

Turismo. Comunicado, notificando o agendamento da Audiência Pública para verificar a aplicação dos 

recursos destinados à saúde, referentes ao 2º quadrimestre de 2014, para o próximo dia 14, a partir das 

9 horas, no Plenário da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Comissão 

Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Comunicado, notificando o agendamento da 

Audiência Pública para avaliar o Projeto de Lei n.º 097/2014, que estima a receita e fixa a despesa do 

Município para o exercício de 2015, para o próximo dia 18, a partir das 10 horas, no Plenário da Câmara 

Municipal. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo TC – 432/026/13, apresentando 

relatório referente à análise de contas anuais do exercício de 2013 desta Casa Legislativa. Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. Corpo de Auditores. Sentença do Auditor Samy Wurman. Processo TC – 

34.958/026/10, julgando legais os atos de admissão em exame, registrando-os, nos termos do artigo 2º, 

inciso V, da Lei Complementar Estadual n.º 709/93, autorizando à vista e extração de cópias dos autos no 

Cartório de Auditores, observadas as cautelas de estilo. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Processo n.º TC – 028675/026/06, Processo n.º TC – 026906/026/06, Processo n.º TC – 028677/026/06, 

renovando o prazo de quinze dias estão fixados no despacho de 08/09/2014, nos termos e para os 

efeitos do inciso XIII, do artigo 2º da Lei Complementar n.º 709/93. Assembléia Legislativa do Estado de 

São Paulo. Ofício SGP n.º 5722/2014, encaminhando o Requerimento n.º 2202, de autoria do Deputado 

Gilmaci Santos, para ciência desta Casa Legislativa. Governo do Estado de São Paulo. Casa Civil. Fundo 

Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI. Ofício FUMEFI n.º 412/2014, comunicando 

que, conforme ofício FUMEFI n.º 410/2014, por conta do Instrumento de Liberação de Crédito 

BB/FUMEFI 012/2014 – Programa de Mobilidade Municipal, nesse Município, autorizando ao Agente 

Financeiro a realização de crédito de R$ 670.409,80. Secretaria de Estado de Estado da Educação. 

Diretoria de Ensino – Região de Suzano. EE Zélia Gattai Amado. Ofício n.º 105/14, comunicando o 

interesse desta unidade escolar em participar do projeto Vereador por Um Dia. Sindicato dos Servidores 

e Trabalhadores Públicos do Município de Ferraz de Vasconcelos. Ofício n.º 33/2014, informando o 

novo endereço da sede do sindicato, sito à Avenida XV de novembro, 550 – sala 04, Centro. Câmara 

Municipal de Sorocaba. Convite, para a Sessão Solene do dia 17 de novembro de 2014, quando o 

Excelentíssimo Senhor Rev. Rocco Digilio Filho, presidente do conselho estadual de diretores, receberá o 

Tírulo de Cidadão Sorocabano, e o Rev. Zarias Alves de Campos, superintendente da IEQ, será 

homenageado com a Comenda Referencial de Ética e Cidadania. A solenidade será realizada às 19h30m, 
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no Plenário da Casa Legislativa de Sorocaba. Casa de Cultura Raízes. Ofício s/n, convidando para a 

Solenidade de Abertura da Semana da Consciência Negra de Ferraz, que ocorrerá no dia 20 de 

novembro, às 10 horas, na Casa de Cultura Raízes, sito à Rua Xingú, 288 – Vila Santo Antônio. Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 18/2014, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ferraz de 

Vasconcelos, que dispõe sobre a revogação de Decreto que especifica. Encaminhado às comissões 

competentes. Moção n.º 68/2014, de autoria dos nobres Vereadores Marcos Antonio Castello, Antonio 

Carlos Alves Correia, Cícero Rodrigues da Silva, Aurélio Costa de Oliveira, Claudio Ramos Moreira, 

Clenilson Lima Dias, Luiz Tenório de Melo, Edson Elias Khouri, Maria Simplício Nascimento, Flavio de 

Albuquerque Castilho, Michael Carneiro Aparecido, Roberto Antunes de Souza, José Nelson Ferreira, 

Walter Marsal Rosa, Luiz Fábio Alves da Silva e Willians Santos, apresentando aplausos para com os 

atletas que disputaram o campeonato brasileiro de judô, realizado no dia 01 de novembro do corrente, 

em Ouro Preto/MG, a citar: Giovanna Nunes, 15 anos, pela conquista do título de bicampeã brasileira de 

judô; Beatriz Aparecida Nunes, 8 anos, pela conquista do título de campeã brasileira de judô; Priscila 

Fernandes, 16 anos, pela conquista do 8º lugar no campeonato brasileiro de judô e Ezequiel Silva, de 14 

anos, pela conquista do 8º lugar no campeonato brasileiro de judô. Encaminhado às comissões 

competentes. Requerimento n.º 0383/2014, de autoria dos nobres Vereadores Antonio Carlos Alves 

Correia, Claudio Ramos Moreira, Edson Elias Khouri e Maria Simplício Nascimento, para que o Prefeito 

informe esta Casa, quando será aberto o concurso para a Guarda Civil Municipal, visando atender os 

próprios municipais. Em discussão. Com a palavra o nobre Vereador Antonio Carlos Alves Correia, 

declarando que a Guarda Civil Municipal não tem efetivo para atender as necessidades do Município. 

Relatando que nos últimos três finais de semana, tem utilizado o seu gabinete para trabalhar e não havia 

um Guarda Civil nesta Casa. Que é inaceitável admitir que a Câmara Municipal não tenha segurança aos 

finais de semana, bem como unidades de saúde e escolas municipais, que estão sofrendo com 

vandalismo e depredação. Solicitando que o Prefeito tome as medidas necessárias para aumentar o 

efetivo e garantir a segurança dos próprios municipais. Assume a Presidência o nobre Vereador Roberto 

Antunes de Souza. Com a palavra o nobre Vereador Luiz Fábio Alves da Silva, parabenizando os autores 

do presente Requerimento, salientando que sempre houve a atenção da Secretaria de Segurança Pública 

em locar guardas civis municipais nesta Casa Legislativa. Com a palavra o nobre Vereador Edson Elias 

Khouri, declarando que um dos grandes motivos pela baixa de efeito da Guarda Civil Municipal foi o 

realocamento de servidores para prestar serviços como bombeiros. Que espera que o Prefeito tenha em 

seu cronograma um concurso público para admissão de servidores. Encerrada a discussão. Em votação. 

Aprovado. Assume a Presidência o nobre Vereador Luiz Fábio Alves da Silva. Requerimento n.º 

0384/2014, de autoria do nobre Vereador Claudio Ramos Moreira, para que seja encaminhada a essa 

Casa de Leis, informações sobre a canalização do córrego que margeia a Avenida Luiz Rosa da Costa, na 

Cidade Kemel. Em discussão. Com a palavra o nobre Vereador Claudio Ramos Moreira, declarando que o 

Poder Executivo, já descumpriu prazos referentes ao recapeamento asfáltico e demais obras. Que a obra 

em questão é mais uma ação que o Prefeito está negligenciando. Assume a Presidência o nobre 

Vereador Roberto Antunes de Souza. Com a palavra o nobre Vereador Luiz Fábio Alves da Silva 

declarando que a referida obra foi concluída nesse córrego, do lado do município de São Paulo. Que o 

local é negligenciado pelas autoridades municipais há mais de quinze anos e que existe uma ponte 

construída por iniciativa privada. Que nos últimos meses, obras foram iniciadas nos dois municípios, 

porém é preciso atentar para que a conclusão seja efetuada o mais rápido possível. Encerrada a 
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discussão. Aprovado. Requerimento n.º 0385/2014, de autoria do nobre Vereador Claudio Ramos 

Moreira, para que seja encaminhada a essa Casa de Leis, informações sobre o cronograma de limpeza de 

córregos de nossa cidade. Em discussão. Com a palavra o nobre Vereador Claudio Ramos Moreira 

relatando que há trinta dias, uma Indicação foi apresentada visando à limpeza de córregos na cidade. 

Que é preocupante não observar a existência de um cronograma de limpeza de rios e córregos da 

cidade, visto que o período de chuvas é iminente. Assume a Presidência o nobre Vereador Luiz Fábio 

Alves da Silva. Encerrada a discussão. Em votação. Aprovado. Requerimento n.º 0386/2014, de autoria 

dos nobres Vereadores Luiz Fábio Alves da Silva, Marcos Antonio Castello, Antonio Carlos Alves Correia, 

Cícero Rodrigues da Silva, Aurélio Costa de Oliveira, Claudio Ramos Moreira, Clenilson Lima Dias, Luiz 

Tenório de Melo, Edson Elias Khouri, Maria Simplício Nascimento, Flavio de Albuquerque Castilho, 

Michael Carneiro Aparecido, Roberto Antunes de Souza, José Nelson Ferreira, Walter Marsal Rosa e 

Willians Santos, para que seja enviado ofício convocando a diretoria da Matec Engenharia e Construções 

Ltda, para que em um prazo máximo de vinte dias, compareça a esta Casa Legislativa e preste 

informações relativas à construção do Shopping Center. Em discussão. Assume a Presidência o nobre 

Vereador Willians Santos. Com a palavra o nobre Vereador Luiz Fábio Alves da Silva, declarando que esta 

Casa Legislativa sempre trabalhou com coerência. Que a aprovação da cessão da área para a construção 

do Shopping Center tinha como base a informação do cadastro municipal, que constava como um lote 

único. Que, no entanto, no Cartório de Registro de Imóveis de Poá, a área conta com oito matrículas 

diferentes.  Salientando que detectado esse lapso, foi necessaário um trabalho para a efetiva 

regularização da área, afirmou que a empresa não efetuou nenhuma ação, e ao que tudo indica o prazo 

para iniciar as obras já expirou. Que é importante que a empresa compareça a esta Casa para prestar 

esclarecimentos. Assume a Presidência o nobre Vereador Luiz Fábio Alves da Silva. Com a palavra o 

nobre Vereador Willians Santos, parabenizando o nobre Vereador Luiz Fábio Alves da Silva iniciativa do 

Requerimento. Afirmando que juntamente com Vice Prefeito da gestão anterior, o senhor Flávio Bastista 

de Souza, acompanhou de perto o projeto para construção do Shopping Center e sabe do esforço 

empenhado para conquistar esse benefício para a população. Encerrada a discussão. Em votação. 

Aprovado. Requerimento n.º 0387/2014, de autoria dos nobres Vereadores Maria Simplício Nascimento 

e Claudio Ramos Moreira, para que esta Casa seja informada de forma oficial e detalhada se existe, de 

fato, algum estudo objetivando conceder um reajuste na tarifa de ônibus em nossa cidade. Em 

discussão. Com a palavra a nobre Vereadora Maria Simplício Nascimento, declarando que munícipes 

estão procurando seu gabinete, afirmando que estão preocupados com um possível aumento do valor 

da passagem. Que considera essa preocupação válida, lembrando que a razão preço x valor percorrido é 

muito alto. Afirmando que é contrária a qualquer aumento das tarifas, recordou que promessas de 

campanha referentes ao transporte público, do Prefeito Acir dos Santos não foram cumpridas. 

Salientando que se haver intenção de aumento de tarifa, que o assunto seja discutido nesta Casa, em 

audiência pública. Solicitando a palavra, o nobre Vereador Claudio Ramos Moreira requereu a 

prorrogação do Expediente. Advertiu o Presidente que tal requerimento não é comtemplado pelo 

Regimento Interno, sendo indeferido. Continua a discussão do Requerimento. Com a palavra o nobre 

Vereador Luiz Tenório de Melo, parabenizando os autores do presente Requerimento, afirmou que esta 

discussão acompanha o posicionamento desta Casa sobre o preço abusivo da tarifa de ônibus. Salientou 

que houve um aumento dos combustíveis, porém, o valor da passagem de ônibus é alto e contempla 

esse aumento. Com a palavra o nobre Vereador Claudio Ramos Moreira, declarando que no ano passado 
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houve um debate sobre o aumento da tarifa de ônibus, realizada por Decreto do Prefeito Municipal, 

desencadeando uma série de discussões e até mesmo de manifestações públicas na cidade, afirmou que 

é preciso atentar para as promessas que foram efetuadas em campanha, pelo Prefeito Municipal, que 

até o momento não foram efetivadas, como o Bilhete Único e o Passe Livre Estudantil. Em aparte, o 

nobre Vereador Antonio Carlos Alves Correia, complementando que foram solicitadas as planilhas de 

custo da empresa que não foram enviadas. Retomando a palavra, o nobre Vereador Claudio Ramos 

Moreira agradece o aparteante e prosseguiu declarando que cidades vizinhas têm conquistado avanços 

na área de transporte público. Solicitando a palavra a nobre Vereadora Maria Simplício Nascimento 

requereu a votação nominal. Em discussão e votação. Aprovado. Prosseguindo a discussão. Com a 

palavra o nobre Vereador Antonio Carlos Alves Correia, declarando que a população apresenta uma 

rejeição enorme quanto ao serviço prestado pela Radial na cidade. Que é favorável a serviços 

alternativos de transporte público porque a empresa não presta um serviço decente. Assume a 

Presidência o nobre Vereador Roberto Antunes de Souza. Com a palavra o nobre Vereador Luiz Fábio 

Alves da Silva, declarando que os nobres pares devem observar a utilização da Tribuna para a discussão 

da mátéria. Prosseguindo, afirmou que é contrário à utilização de táxis como lotação, pela falta de 

previsão legal para exploração desta forma. Salientando que concorda que o serviço prestado pela 

Radial é de péssima qualidade. Assume a Presidência o nobre Vereador Luiz Fábio Alves da Silva. Com a 

palavra o nobre Vereador Roberto Antunes de Souza, declarando que é preciso com urgência, 

providenciar a licitação para a concessão do transporte público da cidade. Que o aumento de tarifa, com 

a atual qualidade do serviço prestado, desencadeará atos populares, pois a população não aguenta mais 

a falta de respeito. Com a palavra o nobre Vereador Willians Santos, declarando que também é contrário 

ao transporte alternativo, visto ser ilegal, porém não pode negar o fato que os taxistas que atuam como 

lotação prestam um serviço necessário para a cidade, pois o transporte público é precário. Encerrada a 

discusssão. Em seguida, o Presidente solicita que o Secretário efetue a chamada, salientando que aquele 

que for favorável ao Requerimento dirá ‘sim’ e quem for contrário dirá ‘não’. Verificou-se: Antonio 

Carlos Alves Correia – ausente; Aurélio Costa de Oliveira – sim; Cícero Rodrigues da Silva – sim; Claudio 

Ramos Moreira – sim; Clenilson Lima Dias – sim; Edson Elias Khouri – ausente; Flavio de Albuquerque 

Castilho – ausente; Henrique Marques – ausente; José Nelson Ferreira – ausente; Marcos Antonio 

Castello – sim; Michael Carneiro Aparecido – sim; Roberto Antunes de Souza – ausente; Walter Marsal 

Rosa – sim e Willians Santos – sim. Aprovado com nove votos favoráveis. Restando matérias a serem 

lidas, porém não havendo mais tempo hábil, ficam para a próxima Sessão Ordinária. Prosseguindo, não 

havendo matérias constantes na Ordem do Dia, o Presidente agradeceu a presença dos nobres pares e 

“em nome de Deus e da Pátria” declara encerrada a presente Sessão às vinte horas e cinquenta e cinco 

minutos (20h55m), convocando-os para a próxima Sessão Ordinária. Registrando-se a ausência do nobre 

Vereador Henrique Marques.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 


