
 
Ata da 24ª Sessão Ordinária de 04 de Agosto de 2014. 
2º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

Presidência: Rafael Marreiro de Godoy, 

 José Carlos de Camargo e José Antonio de Barros 

  Secretaria: Marcos Augusto Issa H. de Araújo e Alexandre Rodrigo Soares 
 

Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Ro-
drigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino No-
gueira, 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 18h33min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes. 

1. A Ata da 23ª Sessão Ordinária, realizada em 07 de Julho de 2014, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 32ª Sessão Extraordinária, realizada em 07 de Julho de 2014, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. A Ata da 33ª Sessão Extraordinária, realizada em 07 de Julho de 2014, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

4. A Ata da 34ª Sessão Extraordinária, realizada em 14 de Julho de 2014, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

5. O 1º Secretário informa que o Demonstrativo da Receita e da Despesa do Fundo de Seguri-
dade Social, ao mês de Junho de 2014, em atenção à Lei nº 3.026/2007, encontra-se a dis-
posição dos Senhores Vereadores na Assessoria Técnica Legislativa; 

6. O Secretário faz a leitura do Balancete de Despesa e Receita referente ao mês de Março, 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;  

Projetos do Executivo: 
1. Veto nº 009-E, de 29/07/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Veta totalmente o 

Autógrafo nº 4.222/2014 (Projeto de Lei nº 069/2014-E), que dispõe sobre as Diretrizes Or-
çamentárias para o ano de 2015, e dá outras providências”; 

2. Projeto de Lei nº 089-E, de 02/07/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria do Estado de Esporte, Lazer e Ju-
ventude e dá outras providências”; 

3. Projeto de Lei nº 091-E, de 29/07/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 6.420.500,00 (seis milhões, 
quatrocentos e vinte mil e quinhentos reais), no orçamento vigente”; 

4. Projeto de Lei nº 092-E, de 31/07/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 
a abertura de crédito especial no valor de R$ 15.098,12 (quinze mil, noventa e oito reais e 
doze centavos)”; 

5. Projeto de Lei nº 093-E, de 31/07/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 311.763,35 (trezentos e onze 
mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), no orçamento vigente”; 

6. Projeto de Lei nº 094-E, de 31/07/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 
a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no orça-
mento vigente”; 

7. Projeto de Lei nº 095-E, de 31/07/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 
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a abertura de crédito especial no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)”; 
e 

8. Projeto de Lei nº 097-E, de 01/08/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a 
Prefeitura a conceder subvenção à Associação Beneficente Lar Mãe da Providência – San-
ta Maria Maior e dá outras providências”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei nº 057-L, de 30/06/2014, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, 

que “Institui o Dia Municipal do Hoteleiro no Calendário Oficial de Eventos da Estância Tu-
rística de São Roque”; 

2. Projeto de Lei nº 058-L, de 30/06/2014, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, 
que “Institui o Dia Municipal do Chefe de Cozinha no Calendário Oficial de Eventos da Es-
tância Turística de São Roque”; 

3. Projeto de Lei nº 059-L, de 30/06/2014, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, 
que “Institui o Dia Municipal do Barman no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turís-
tica de São Roque”; 

4. Projeto de Lei nº 060-L, de 02/07/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Institui o Dia Municipal do Bombeiro no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística 
de São Roque”; 

5. Projeto de Lei nº 061-L, de 18/07/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Dispõe sobre a gratuidade do ingresso de pessoa com necessidade especial em qualquer 
evento destinado ao público, e dá outras providências”; 

6. Projeto de Lei nº 063-L, de 28/07/2014, de autoria do Vereador Donizete Plínio Antonio de 
Moraes, que “Dá denominação de Rua Augusto Lopes Claro à via localizada no Bairro do 
Taboão, e altera a Lei nº 3.548, de 23 de dezembro de 2010”; e 

7. Projeto de Lei nº 064-L, de 29/07/2014, de autoria do Vereador Donizete Plínio Antonio de 
Moraes, que “Dispõe sobre o tombamento dos seguintes patrimônios imateriais: Entrada 
dos Carros de lenha (Carros de Boi) nas Festas de Agosto e Romarias, no âmbito da Es-
tância Turística de São Roque, e dá outras providências”. 

Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nº: 191/2014. Solicita informações sobre a possibi-

lidade de construção de uma alça de acesso (rotatória), no trecho próximo ao local em que 
será construída uma Instituição de Ensino Superior às margens da Rodovia Lívio Tagliassa-
chi; 

2. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 192. Solicita que seja prorrogado o prazo de funciona-
mento da Comissão Especial de Inquérito instituída para averiguar eventuais irregularidades 
no emprego de verbas da Educação; 197. Solicita informações referentes a publicação do 
Jornal da Economia, de 25/07/2014; 198. Solicita informações referentes renovação do 
Contrato firmado com o Jornal “O Democrata” para atender o previsto na Lei Municipal nº 
3.531, de 18/11/2010; 199. Solicita informações referente as bolsas fornecidas pela FAC 
São Roque, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.403, de 13/01/2010; e 200/2014. Solici-
ta informações referentes aos valores repassados aos alunos que estudam fora do Municí-
pio, conforme Lei Municipal nº 2.952, de 08/02/2006 e Decretos nº 6.169 e 7552; 

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 193. Solicita informações com rela-
ção a emblemas do “Departamento Municipal de Educação” nas motos alugadas que estão 
à disposição da Guarda Civil Municipal; 194. Solicita informações sobre servidores ocupan-
tes de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de São Roque; e 
196/2014. Solicita informações a respeito de motocicletas alugadas que estão à disposição 
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da Divisão de Trânsito;  
4. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira – n°: 195/2014. Requer a prorrogação do prazo da 

Comissão Especial de Inquérito – CEI, para apurar eventuais irregularidades na aquisição 
de playgrounds para diversas creches e escolas da Prefeitura do Município de São Roque, 
objeto do Pregão Presencial nº 064/2013; 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 1100. Solicita execução de serviços de limpeza 

no campo de bocha, no Distrito de São João Novo; 1105. Solicita a construção de passeio 
público (calçada) na Rua Luiz Espinha em trecho que se estende do Velório até o campo de 
futebol do Esporte Clube 7 de Setembro; 1118. Solicita disponibilização de ambulância 24h 
no Posto de Saúde (se não for possível 24h, colocar por 12h, sendo inicio às 19h00min e 
término às 07h00min) no Distrito de São João Novo; 1138. Solicita a instalação de câmeras 
de segurança no Centro do Distrito de São João Novo; 1140. Solicita a realização de rondas 
da Guarda Municipal no Distrito de São João Novo; e 1141/2014. Solicita que o Executivo 
interceda junto à Polícia Militar visando à realização de rondas no Distrito de São João No-
vo; 

2. Vereador Alexandre Rodrigo Soares – nºs: 1101. Solicita motonivelamento e cascalha-
mento na Estrada do Cruzeiro, Bairro do Saboó; 1102. Solicita motonivelamento e casca-
lhamento na Estrada da Ponte Lavrada; 1114. Solicita realização de motonivelamento e 
cascalhamento na Estrada do Cruzeiro, Bairro do Saboó; 1115. Solicita realização de lim-
peza de córrego, boca de lobo e passeio público localizado na Vila Aguiar; 1116. Solicita 
construção de “veleiro” no Cemitério do Cambará; 1117. Solicita implantação de 01 (uma) 
lombada na Avenida 3 de maio, próximo a Clinica Veterinária Center Vet;  

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 1103/2014. Solicita os serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada Marilu, Jardim Santa Vitória, Bairro Campini-
nha; 1104. Solicita poda das árvores localizadas nas Ruas Santana, Manoel Villaça, Wa-
shington Campos do Amaral, Capitão Messias, Amador Marques da Silva e Avenida São 
Roque; 1106. Solicita cascalhamento na Alameda das Andorinhas, paralela à Alameda dos 
Cardeais (próxima ao Condomínio Mabruk, e Haras Murcass); e 1142/2014. Solicita a cons-
trução de rotatória ou “gota” em trecho entre os imóveis 673 e 675 da Rua Ângelo Mene-
guesso, próxima à empresa Premoltex e ao Auto Posto Trilhas; 

4. Vereador Adenilson Correia – n°s: 1107. Solicita serviços de motoniveladora e cascalha-
mento em toda a extensão da Estrada da Lagoa da Serra, Pilão D`água, no limite dos Muni-
cípios de São Roque e Vargem Grande Paulista; 1108. Solicita a implantação de iluminação 
pública (bico de luz), bem como a troca das lâmpadas queimadas na Estrada da Lagoa da 
Serra, Pilão D`água, no limite entre os Municípios de São Roque e Vargem Grande Paulis-
ta; 1109. Solicita o desassoreamento do córrego existente ao lado da Estrada da Lagoa da 
Serra, Pilão D`água, no limite entre os Municípios de São Roque e Vargem Grande Paulis-
ta; 1110. Solicita a limpeza do ponto de ônibus existente no início da Estrada da Lagoa da 
Serra, Pilão D`água, no limite dos Municípios de São Roque e Vargem Grande Paulista; 
1111. Solicita o conserto da cabeceira da ponte localizada ao lado da Estrada da Lagoa da 
Serra, Pilão D`água, no limite dos Municípios de São Roque e Vargem Grande Paulista, 
bem como a colocação de tubo de concreto com diâmetro compatível para melhor recebi-
mento e vazão da água do córrego no citado local; 1112. Solicita a colocação de um braço 
de iluminação pública próximo ao ponto de ônibus localizado na Estrada da Lagoa da Serra, 
Bairro Pilão D`Água; 1113. Solicita a colocação de 02 (dois) contêineres para coleta de lixo 
na Estrada Lagoa da Serra, Bairro Pilão D`Água, próximos à cabeceira da ponte;  
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5. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1119. Solicita iluminação pública para a Rua Nossa 
Senhora do Carmo, em frente a capela Bairro do Carmo; 1120. Solicita os serviços de mo-
tonivelamento, cascalhamento e roçada na Rua Hydio Fenoglio, localizada no Alto da Serra; 
1121. Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento para as Ruas Geraldo No-
gueira Jordão, Osvaldo Ferreira e Benedito Vaz Pires, Bairro do Carmo; 1122. Solicita os 
serviços de motonivelamento e cascalhamento para a Estrada Municipal da Serrinha do 
Carmo, Bairro do Carmo; 1123. Solicita pintura das lombadas da Estrada Municipal do Car-
mo; 1124. Solicita roçada para a Estrada Municipal do Carmo; 1125. Solicita motonivela-
mento, cascalhamento e roçada nas seguintes vias: Alamedas Tangarás, Periquitos, Par-
dais, Uirapurus, Tuís, Sábias, Gaivotas, Guarás, Canários e Sabarás, Glebas I, III e IV, Lo-
teamento Horizonte Verde, Bairro do Carmo; 1126. Solicita os serviços de motonivelamento, 
cascalhamento e roçada nas seguintes vias: Estrada da Serra da Mantiqueira, Serra do 
Mar, Serra do Japi, Serra da Cantareira, Serra Leoa, localizadas no Loteamento Chácara 
Lago Azul, Bairro Juca Rocha; 1127. Solicita providências junto à CPFL, para que seja reco-
locada a iluminação pública na Estrada do Caeté; 1128. Solicita limpeza na tubulação de 
águas pluviais, em trecho da Travessa Ernesto Firmino de Moraes, próximo ao Sitio da Pe-
ras, Bairro do Carmo;  

6. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 1129. Solicita colocação de 
novos pontos de ônibus nas Ruas Santa Cruz, Vila Carriço (sentido Canguera) e Bairros 
Rancharia e Cascavel 1130. Solicita implantação de Rede de água no Bairro do Cascavel; 
1131. Solicita implantação de rede de água no Bairro da Rancharia; 1132. Solicita realiza-
ção de serviços de terraplenagem sob o pontilhão da Campininha de Baixo; 1133. Solicita 
estudos para a colocação de 16 (dezesseis) braços de luz no Bairro do Cruzeiro, Saboó; 
1134. Solicita recapeamento asfáltico na Rua Primavera, Vila Amaral; 1135. Solicita retirada 
de lixeira localizada próximo a pista na Capela da Grama; 1136. Solicita colocação de tubos 
no Bairro do Mirim (antigo M. do Piolho); 1137. Solicita implantação de 06 (seis) bicos de luz 
no Morro do Piolho; 

7. Vereador Alacir Raysel – n°: 1139/2014. Solicita estudos para a implantação do Programa 
semelhante ao Bilhete Único. 

Moções: 
1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 153. De Pesar pelo falecimento da 

Senhora Maria Soares; 158. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Antonio do 
Nascimento;  

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada– n°s: 154. De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor José Amaro de Andrade; e 179/2014. De Pesar pelo falecimento do estimado Se-
nhor Edison Lopes Budri, carinhosamente conhecido como “Edinho Pintor”; 

3. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 155. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
Maria Domingues; 159. De Pesar pelo falecimento da estimada Doutora Maria Aparecida 
Gomes da Silva; 161. De Congratulações ao Bispo Dom João Bosco Barbosa de Sousa, em 
face da pose para Diocese de Osasco; 164. De Pesar pelo falecimento da Senhora Francis-
ca Rosa Silva dos Santos; 

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 156. De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Benedita César; 170. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
Benedita de Lourdes Seretti;  

5. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°s: 157. De Congratulações a todos os atletas 
medalhistas dos Jogos Regionais 2014; 162. De pesar pelo falecimento do estimado Se-
nhor Roelos Keddiman; 163. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Vera Luca 
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Bomdias de Oliveira; 167. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Maria Francisca 
Martins; 

6. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo - n°s: 160. De Pesar pelo faleci-
mento do estimado Senhor Manoel Junqueira Filho; e 171/2014. De Pesar pelo falecimento 
da estimada Senhora Laucy Silvia Lima de Carvalho; 

7. Vereador Adenilson Correia – n°s: 165. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Arthur Pedro Neto; 

8. Vereador José Carlos de Camargo – n°: 166. De Congratulações aos Policiais Militares 
pela operação que resultou na prisão de um casal que furtou a casa do Se. Mauricio Carlos 
Rosa dos Santos;  

9. Vereador Alacir Raysel – n°s: 168. De Pesar pelo falecimento do Senhor Mauro José 
Ribeiro; 169. De Pesar pelo falecimento d estimado Senhor José Aparecido da Silva; e 
175/2014. De Pesar pelo falecimento da Senhora Maria Soares Meleiro; 

10. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira – n°s: 172. De Congratulações ao humorista Bruni-
nho Mano; e 173/2014. De Congratulações ao GCM Luiz Carlos da Silva; e 

11. Vereador Flávio Andrade de Brito – n°: 176/2014. De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor João Raimundo Ribeiro, carinhosamente conhecido como “João Bravo”. 

Matérias analisadas no expediente: 
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação). 

1. Moções de Congratulações nºs: 157, 161, 166, 172 e 173/2014 – foram aprovadas por 
unanimidade; 

2. Moções de Pesar nºs: 153, 154, 156, 158 a 160, 162 a 165, 167 a 171, 175, 176 e 
179/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará; 

3. Indicações – nºs: 1100 a 1142/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará. 
Tribuna: 

1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que no dia três de agosto, foi realizado 
o evento da “Entrada dos Carros de Lenha”. Que, segundo a tradição, era feita com entrada 
dos carros de bois. Diz que, os mesmos não foram utilizados, por motivos financeiros e por 
conta de preservar os animais. Agradece a população pela atitude coerente diante dos ativis-
tas, que vieram em grande número para tirar o brilho da festa, os quais foram identificados e 
encaminhados à Delegacia de Polícia. Cumprimenta os Senhores Chico Aranha e Iran Góes, 
que cooperaram e mudaram o foco do evento com outros atrativos. Agradece a população, a 
Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, pelos trabalhos prestados no evento. Diz que a po-
pulação não aceita imposição, porque tem caráter e coragem de lutar pelos seus direitos. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Sugere que os manifestantes cuidem dos 
animais abandonados pelas ruas da Cidade. Comenta que os bois utilizados nos carros de 
lenha são bem cuidados.  
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que enviou matérias aos jornais da Ci-
dade, em que compara as desvantagens de se pagar aluguel de motos, com o valor das 
compras das mesmas. Cobra do Governo Municipal providências para acabar com o absurdo 
dos valores excessivos gastos com aluguel de veículos e motos, porque não se tem profis-
sionais para utilizá-los. Sugere à Administração, que promova concurso público para a Guar-
da Civil Municipal. Agradece a Administração e à equipe do funcionário Carlos, conhecido 
como Canguera, pela execução dos serviços de asfaltamento de uma viela, próxima à EMEI 
do Jardim Bandeirantes. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que os Vereadores, estão retornando do recesso, e 
têm muito trabalho a ser realizado, e assuntos a esclarecer para a população. Agradece aos 
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Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soares (Mandi), e aos 
funcionários desta Casa de Leis, pelos trabalhos prestados, junto a este Vereador, na Co-
missão Especial de Inquérito, para apurar possíveis irregularidades no setor da Educação. 
Critica a Administração pelas matérias publicadas nos jornais da Cidade, para responder aos 
seus questionamentos sobre arrecadação. Questiona a Prefeitura, sobre matéria publicada 
pelo Prefeito, nos meios de comunicação, e no Jornal da Economia, sobre a queda da arre-
cadação, e resposta aos seus questionamentos. Diz que conforme os dados disponibilizados 
pela Administração, no “Portal da Transparência”, a planilha da execução das receitas, con-
tradiz o déficit. Entende que conforme o comparativo de suas principais receitas, de acordo 
com os dados publicados, não existe queda. Fala que pelos compromissos assumidos pela 
Administração com contratos de aluguéis de veículos e motos, provavelmente vai faltar di-
nheiro para pagar os funcionários e fornecedores no fim do ano. Diz que consta neste Legis-
lativo um projeto para anular as verbas destinadas ao CRAS. Conclama os Parlamentares 
para uma união para defender o Município desse impasse financeiro, causado pela falta de 
experiência do Governo Municipal. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que há necessidade da união dos 
Parlamentares, para acabar com os absurdos e desmandos do Prefeito, porque a população 
não merece passar por essa situação. Critica o Prefeito pelos gastos excessivos e desperdí-
cios de dinheiro público, que causaram esses problemas financeiros. 

3. Vereador Flávio Andrade de Brito: Agradece ao Prefeito Daniel de Oliveira Costa,  e aos 
Senhores Pardini e Antonio Carlos, funcionários da Sabesp, pelo empenho na solução dos 
problemas de falta de água, e início das obras da instalação de rede de água no Bairro Volta 
Grande. Cobra do Governo Municipal, providências junto ao setor competente para disponibi-
lizar uma ambulância, se possível 24 horas, principalmente no período noturno, e melhorias 
para a segurança no Distrito de São João Novo. Parabeniza os proprietários, pela instalação 
da Casa Lotérica no referido Distrito.  
Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza o Vereador Flávio An-
drade de Brito, pelos trabalhos prestados em prol da população e pela conquista da instala-
ção de água no Bairro Volta Grande. Diz que o Distrito de Maylasky, está desprovido de se-
gurança pública. Cobra do Governo Municipal, providências para a segurança no Município, 
principalmente para o referido Distrito, onde estão ocorrendo muitos assaltos, colocando em 
risco a segurança dos munícipes. Diz que os comerciantes estão revoltados, e reivindicam 
as melhorias para a segurança. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que há necessidade do Governo 
Municipal investir no material humano, principalmente na Guarda Civil Municipal, para au-
mentar o efetivo e melhorar a segurança. Fala que há necessidade de uma união dos Verea-
dores, para solucionar os problemas críticos da Cidade. 

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cumprimenta o Vereador Flávio Andrade de Brito, 
pelos relevantes trabalhos prestados no Distrito de São João Novo. Comenta que a atuação 
das boas empresas, melhora as condições de vida da população, como exemplo: a Sabesp, 
que instala rede de distribuição de água para o município; os empresários, que instalam loté-
ricas na cidade. Ressalta que há tempo, os Vereadores vêm alertando o Prefeito com rela-
ção às despesas. Diz que jamais aconteceram desperdícios de dinheiro com aluguéis de ve-
ículos e motos. Critica o Prefeito pelas matérias publicadas nos jornais da Cidade, nos quais, 
ele se diz preocupado com a queda da arrecadação. Fala do absurdo dos valores excessivos 
dos contratos emergenciais, como da empresa coletora de lixo. Critica a Prefeitura Municipal, 
pela má administração, e pela atuação com desmandos e desrespeito com os munícipes, 
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deixando de cumprir com as obrigações prioritárias, e de melhor administrar os recursos pa-
trimoniais e financeiros, colocando a cidade em situação preocupante. Diz que se preocupa 
com a folha de pagamento dos funcionários, e que há o risco do Município cair no descrédito 
popular.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Critica Administração pela invasão das ca-
sas populares do Lago dos Patos, no Bairro Goiana. Conclama os Vereadores para uma uni-
ão para coibir os desmandos e descontrole administrativos do Prefeito.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza os Vereadores Rodrigo Nunes e Adenil-
son Correia (Mestre Kalunga), pelos serviços prestados junto a este Vereador na Comissão 
de investigação da compra dos Playgrounds. Informa que o referido processo se encontra na 
fase final. Lembra que atuou na época da construção da Câmara Municipal, e que houve um 
processo de denúncia de irregularidades na construção do prédio do Legislativo, para dene-
grir o seu bom nome. Fala do arquivamento do Processo, por nada constar.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Parabeniza o Vereador Is-
rael Francisco de Oliveira, pela vitória, junto ao Poder Judiciário, por nada constar de irregu-
laridades na construção do prédio da Câmara, e pelo arquivamento do mesmo. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Poder Judiciário, pela justiça feita à 
sua pessoa, pelos trabalhos prestados e arquivamento do referido Processo, por não constar 
irregularidades na construção do Prédio da Câmara. 

5. Vereador José Carlos de Camargo: Diz que faz arquivo dos jornais da Cidade, e que viu no 
”Jornal da Região”, manchete com foto que sugeria “Vereador Toco é Investigado pela Justi-
ça”. Comenta que é injusto denegrir o nome do Vereador, antes do julgamento do Poder Ju-
diciário, e que não concorda com essas publicações, porque entende que tudo deve ser in-
vestigado pela Justiça, para depois publicar nos meios de comunicação.  
Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza o Vereador Israel 
Francisco de Oliveira, por atuar com transparência e seriedade, por construir o prédio da 
Câmara, e por representar muito bem a população nos anos anteriores.  Ressalta que res-
peita o nobre Vereador pela conquista do maior número de votos na História da Cidade. Co-
menta que o mesmo foi caluniado por pessoas ignorantes da importância da organização 
deste Legislativo no Município. Diz que os meios de comunicação estão sendo mal utilizados 
pela população, com propagandas enganosas.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Agradece aos companheiros e aos Verea-
dores José Carlos de Camargo, Adenilson Correia (Mestre Kalunga), e ao ex-Vereador Anto-
nio Marcos Carvalho de Brito (Marquinhos Chula), pela colaboração e pelos votos de confi-
ança à sua pessoa. Diz que foi caluniado, e lembra que quando questionado por uma repór-
ter, ‘”Se ele não tinha medo de construir o prédio da Câmara”, sua resposta foi que “A cons-
trução do prédio é para a população”.  
Vereador José Carlos de Camargo: Cumprimenta o Vereador Israel Francisco de Oliveira, 
pela conquista da vitória junto ao Poder Judiciário, com o arquivamento do Processo de de-
núncia de irregularidades na construção do prédio da Câmara. Parabeniza São Roque, pelos 
357 anos de fundação, e pela boa receptividade dispensada aos visitantes. Comenta que no 
dia três de agosto, foi realizada a abertura da festa de comemoração de Aniversário da Ci-
dade. Informa que os festeiros decidiram por motivos econômicos, não utilizar a tradição do 
desfile dos carros de boi, e substituíram por outros atrativos, que abrilhantaram a festa. Rela-
ta que participou junto aos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga) e Etelvino No-
gueira, nas festividades do Bairro do Carmo. Parabeniza os organizadores da festa realizada 
no referido Bairro. Critica o Governo Municipal pelas publicações nos jornais, toda semana, 



 

Ata da 24ª Sessão Ordinária de 04 de Agosto de 2014 
2º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

8 

de matérias sobre recapeamento nas ruas da Cidade, mas não se vê a realização dos servi-
ços. Cobra da Administração providências para a execução de serviços de limpeza no rio, 
recapeamento e manutenção nas ruas do Bairro do Junqueira. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que o Prefeito não executa 
serviços de recapeamento nas ruas do Município, solicitados pelos Vereadores. Lembra que 
as verbas devem ser carimbadas para a realização da obra. Diz que o Prefeito vem desper-
diçando dinheiro público, e as verbas de recapeamento são remanejadas para pagamento de 
outros compromissos.  

6. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que os munícipes vêm cobrando constantemente 
deste Vereador, uma atenção especial para as necessidades dos Bairros. Cobra do Governo 
Municipal providências para a execução de um ponto de ônibus, próximo à Capela Nossa 
Senhora, no Bairro do Marmeleiro, para o itinerário do Circular da Vila Nova São Roque, e a 
aquisição de cadeira de dentista para o consultório dentário do Posto de Saúde da referida 
Vila.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que se observa que a Administração é 
fraca, pelos atos absurdos praticados pelo Prefeito, que indicou para a Santa Casa, três in-
terventores sem qualificação profissional para o cargo, e que a mesma se encontra sem 
condições financeiras para contratá-los. Questiona a Prefeitura sobre a responsabilidade dos 
pagamentos dos interventores. Diz que há necessidade de unir os Vereadores para cobrar 
as providências do Prefeito para essa situação. 
Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que os Vereadores sempre serão responsabilizados pelos mu-
nícipes, devido às parcerias políticas. 
Aparte Donizete Plínio Antonio de Moraes: Critica o Prefeito por indicar os três intervento-
res para trabalhar na Santa Casa, tendo em vista que não foi apresentado projeto de lei para 
a criação do referido cargo. Parabeniza o Vereador Israel Francisco de Oliveira, pela cons-
trução da Câmara. Diz que tem orgulho de participar do Legislativo Independente. 

7. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Parabeniza o Vereador Israel 
Francisco de Oliveira pela vitória junto ao Poder Judiciário, pelo arquivamento do Processo 
de denúncia à sua pessoa, no qual nada constou de irregularidade, na construção da Câma-
ra Municipal. Relata seu descontentamento em relação à sujeira da política, por observar que 
algumas pessoas misturam religião com política, e pela baixeza da propagação de boatos 
mentirosos a seu respeito, na tentativa de denegrir o seu bom nome. Ressalta que atua com 
transparência, não compactua com ilegalidades, trabalha há vinte e dois anos no Poder Judi-
ciário, ama a Festa de Agosto, que sua filha foi festeirinho em 2001, e que jamais intentaria 
algo contra a festa de agosto, pois trata-se de evento que proporciona alegrias à população. 
Comenta que o “Jornal da Economia”, publicou um vídeo, que esclareceu que foi decidido 
pelos organizadores da festa, há quarenta dias, que por motivos econômicos não utilizariam 
os bois no desfile. Fala que pessoas maldosas tentaram associar seu nome de maneira bai-
xa às decisões dos festeiros de não trazer ao desfile dos “Carros de Lenha”. Comenta que 
publicou uma nota de esclarecimento no “Jornal O Democrata” sobre o assunto. Informa que 
conta com sete boatos maldosos intentados contra a sua pessoa, no seu mandato. Alerta 
aos que se sentem ameaçados com o seu mandato e publicam calúnias, que incomodará 
mais ainda, pois seu objetivo é sempre seguir forte em prol da população.  

Ordem do Dia: 
1. Veto nº 008-E, de 30/06/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o 

Autógrafo nº 4.202/2014 (Projeto de Lei nº 006-L), de autoria do Vereador Donizete Plínio 
Antonio de Moraes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de Rede Pública Básica de Saúde 
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da Estância Turística de São Roque e conveniadas de realizarem o ‘Teste da Linguinha’ em 
recém-nascidos, e dá outras providências”. Foi aprovado por 08 (oito) votos favoráveis dos 
Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Flávio Andrade de 
Brito, José Antonio de Barros, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de 
Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 07 (sete) 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 e Mauro Salvador Sgueglia de 
Góes, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

2. Projeto de Lei nº 051-L, de 02/06/2014, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo, 
que “Dispõe sobre o embarque ou desembarque de passagens 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 aprovado por unanimidade, em única 
discussão, votação nominal e maioria absoluta; e  

3. Projeto de Lei nº 052-L, de 02/06/2014, de autoria dos Vereadores Adenilson Correia e 
Alexandre Rodrigo Soares, que “Institui a Exposição Agropecuária de São Roque no Calen-
dário Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”. Foi 
aprovado por 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalun-
ga), 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, Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 01 (um) voto 
contrário do Vereador Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, em única discussão, vota-
ção nominal e maioria simples; e  

4. Requerimentos – nºs: 191 a 200/2014. Foram aprovados por 13 (treze) votos favoráveis dos 
Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernan-
des 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, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Ra-
fael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 01 (um) voto contrário do Vereador 
Alacir Raysel, em única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Informa que seria bom poder falar sobre as 

melhorias para o Município, mas infelizmente não vê nada de bom acontecer. Informa que no 
dia 8 de agosto, completará um mês de Intervenção da Prefeitura à Santa Casa. Diz que viu 
no jornal local, publicação de matéria informando que no prazo de trinta dias, seriam publica-
das as informações sobre os acontecimentos naquela instituição. Informa que os turistas co-
laboram com a arrecadação do Município. Cobra do Governo Municipal providências para a 
execução de serviços de limpeza e manutenção nas estradas do Município, principalmente 
nas estradas do Distrito de Canguera, desde as proximidades da Capela da Grama,até o 
Bairro dos Carriço, e melhorias no viaduto do Bairro Campininha, de acesso dos moradores 
do Jardim Vitória, que está intransitável. Lembra que na primeira reunião dos Vereadores do 
Legislativo Independente com o Senhor Prefeito, o Vereador Etelvino Nogueira, passou as 
informações das necessidades de se realizar licitações, principalmente para a coleta de lixo. 
Lamenta os atos desmandos do Senhor Prefeito, e desperdícios do dinheiro público, com 
pagamentos de contratos desnecessários, causando preocupação aos Vereadores e aos 
Munícipes. Alerta os Vereadores, que faltará dinheiro para os pagamentos de fim de ano dos 
funcionários e dos fornecedores. Fala que não vê possibilidades de mudanças na Adminis-
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tração, e conclama os Vereadores para uma união com a finalidade de solucionar os proble-
mas do Município. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza a população do Distrito de São João 
Novo, pela conquista da Casa Lotérica, e ao proprietário por levar esse benefício ao referido 
Distrito. Diz que “nunca podemos punir os bons, por causa dos maus”. Explica que com a 
carência de segurança, pessoas boas serão prejudicadas. Relata que o Distrito de São João 
Novo, se distancia 17 Km de São Roque, faz divisa com o Município de Itapevi, e está caren-
te de policiamento. Informa que neste mês, ocorreram oito furtos, no referido Distrito. Diz que 
a instalação da lotérica é muito importante, mas gera preocupação, pois não conta com se-
gurança pública, para conter a ação dos bandidos. Apela ao Senhor Prefeito para que envie 
a esta Casa de Leis, um projeto de criação do plano de carreira para a Guarda Civil Munici-
pal, e aumento  do quadro efetivo, para que se tenha mais segurança pública na Cidade, in-
clusive com ronda escolar. Fala que enviou uma documentação para a Polícia Militar, e a-
guarda resposta do Governo Estadual. Informa que esteve no Roteiro do Vinho, e observou o 
progresso, e a presença de muitos turistas naquela localidade. Parabeniza a população do 
Distrito de Canguera, os organizadores do Roteiro do Vinho, e ao Vereador Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, pela beleza do local. Relata que em todos os lugares visitados por ele, os 
munícipes solicitaram viatura para a segurança daquela localidade. Ressalta que há neces-
sidade da Administração providenciar policiamento para o Município, principalmente para os 
locais de atrativos turísticos. Externa sua indignação com o Diretor de Obras da Prefeitura, 
pelos maus serviços prestados, pela má organização dos serviços, e pelas reclamações dos 
servidores efetivos, que se dizem pressionados, prejudicados e sobrecarregados com a im-
posição serviços fora de suas competências. Diz que recebeu denúncias de funcionários re-
ferente prestação de serviço particular, e que as levará ao conhecimento do Senhor Prefeito 
para apurar as responsabilidades. Parabeniza o Vereador Israel Francisco de Oliveira pela 
resposta dada à população, com a decisão do Poder Judiciário, de arquivamento do Proces-
so de denúncia à sua pessoa, por nada constar de irregularidades na construção do Prédio 
do Legislativo. 

3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Informa que vem realizando seus trabalhos em 
parceria com o Prefeito, com bons resultados para o Município. Relata que ficou feliz com o 
convênio firmado da Prefeitura com os representantes da Caixa, para a execução de servi-
ços de recapeamento asfáltico nas principais ruas do Município. Ressalta que essa conquista 
é fruto dos seus trabalhos, junto ao Senhor Prefeito, quando em viagem à Brasília, em busca 
de benefícios para a Cidade. Entende que a burocracia retarda a realização desses serviços. 
Relata que serão recapeadas as ruas da região do Jardim Flórida, Rotary Club, Avenida A-
nhanguera, Paes Leme, Lions Clube, Rui Barbosa, ruas do Bairro do Junqueira, Avenida 
Santa Rita, Parque Aliança, e Vila Amaral. Ressalta que brevemente serão executadas es-
sas obras tão importantes para o Município. Fala que se sente satisfeito com a realização 
dos trabalhos e com os resultados para a Cidade.  

4. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Comenta sobre a 1ª. Semana Municipal de 
Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas e Álcool no Município, conforme 
o disposto na Lei 4.088/2013, de sua autoria. Fala da importância do evento que foi muito 
divulgado na Região, através dos meios de comunicação. Agradece à Prefeitura, à Senhora 
Gabriela, ao Senhor Ricardo, ao Senhor Morete, a todos que os colaboradores, aos partici-
pantes, ao COMAD, ao CONSEG, à Polícia Civil de Sorocaba, aos Departamentos de: Saú-
de, Educação, Cultura e Lazer, aos profissionais da área, aos palestrantes, à Prefeitura, aos 
Funcionários da Câmara, e ao seu Assessor. Diz que evento teve um grande número de par-



 

Ata da 24ª Sessão Ordinária de 04 de Agosto de 2014 
2º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

11 

ticipantes ao longo da semana e que foi desenvolvido o tema “São Roque Merece Carinho”. 
Critica o Governo Municipal relação a segurança pública. Fala que é uma calamidade públi-
ca, a questão da segurança no Município. Cobra do Governo Municipal providências para 
priorizar ação de melhorias para a Guarda Civil Municipal, para se ter segurança na Cidade. 
Comenta que é Vereador do Povo, e defende o povo. Diz que a demanda é grande, e exis-
tem muitas crianças aguardando vagas nas Creches e EMEIS. Diz que há necessidade de 
se prever o impacto antes de se inaugurar uma lotérica, e providenciar a segurança pública. 
Cobra do Governo Municipal a instalação de um posto policial para os Bairros e Distritos do 
Município. 

5. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que na época da campanha eleitoral do 
Senhor Prefeito, se ouvia dizer o jargão “São Roque merece carinho”. Diz que na Cidade o-
corre o inverso, com os desmandos e descasos do Senhor Prefeito, com a proliferação de 
ratos no centro da Cidade, com o pagamento de aluguel de motos, sem ter pessoas para 
trabalhar com as mesmas. Ressalta que os Vereadores sempre conseguiram benefícios para 
a Cidade. Conclama aos quinze Vereadores para mudar o sistema administrativo da Cidade. 
Exalta que não podemos aceitar os atos abusivos do Senhor Prefeito, com os desperdícios 
de dinheiro público, com gastos de valores excessivos, pagos às empresas de aluguel de 
veículos e motos, à empresa de lixo, à Fundação Ibirapuera, e à empresa Delta. Informa que 
a Santa Casa está em situação difícil, e a Prefeitura indicou três interventores, que não têm 
qualificação profissional. Cobra do Governo Municipal as providências para se saber como 
será regularizada a situação dos contratos dos interventores da referida instituição de saúde. 
Diz que os Vereadores têm obrigação de informar à população. 

Encerram-se os trabalhos às 21h14min. 
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