
 
Ata da 25ª Sessão Ordinária de 11 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 18h25min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes. 

1. A Ata da 24ª Sessão Ordinária, realizada em 04 de Agosto de 2014, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 35ª Sessão Extraordinária, realizada em 04 de Agosto de 2014, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. O 1º Secretário informa que os relatórios referentes ao 3º Bimestre de 2014, em cumpri-
mento à Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal encon-
tram-se à disposição dos Senhores Vereadores na Assessoria Técnica Legislativa; 

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

5. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 207/2014, de autoria do Vereador 
Alfredo Fernandes Estrada, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 205/2014 em regi-
me de urgência de tramitação de urgência especial, na pauta da 25ª Sessão Ordinária, a 
realizar-se em 11/08/2014. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única dis-
cussão e votação simbólica. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº 096-E, de 31/07/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre o acesso a informação previsto no inciso XXXIII, do caput, do artigo 5º, inciso II, do § 
3º, do artigo 37 e no § 2º, do artigo 216 da Constituição Federal”; 

2. Projeto de Lei nº 098-E, de 04/08/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei 
nº 4.251, de 14 de julho de 2014, e dá outras providências”; e 

3. Projeto de Lei nº 099-E, de 04/08/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei 
nº 4.252, de 14 de julho de 2014, e dá outras providências”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei nº 062-L, de 18/07/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de tradutor e interprete da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) – Língua Portuguesa, em qualquer evento, aberto ao público, promovido pelo 
Poder Executivo ou Legislativo da Estância Turística, e dá outras providências”; e 

2. Projeto de Lei nº 066-L, de 08/08/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, que “Declara de Utilidade Pública a Associação Sempre pelos Animais 
de São Roque - ASPA”. 
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Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Etelvino Nogueira-nº: 201. Solicita informações referentes à Suspensão da 

Concorrência Pública n° 009/2014 – Contratação de empresa para execução dos serviços de 
limpeza pública no Município de São Roque; 203. Requer a convocação da Diretoria de Fi-
nanças da Prefeitura, Senhora Ronise Helena Sanches, para prestar esclarecimentos; 
204/2014. Solicita cópia do contrato firmado com a empresa que está reformando a EMEF 
Profº. Joaquim Silveira dos Santos, Bairro Juca Rocha; 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada-n°s: 205. Solicita informações sobre os estabele-
cimentos comerciais localizados no Terminal Rodoviário de São Roque; 207/2014. Solicita 
a inclusão do Requerimento n° 205/2014 em regime de tramitação de Urgência Especial, na 
pauta da 25ª Sessão Ordinária de 11/08/2014. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Adenilson Correia – n°s: 1143. Solicita a construção de uma creche na Vila 

Vilma, Distrito de Maylasky; 1144. Solicita construção de uma área de lazer, bem como lim-
peza e revitalização do campo de areia localizado no Bairro Vila Vilma, no Distrito de Ma-
ylasky; 1166. Solicita as providências necessárias junto ao Comando da Guarda Civil Muni-
cipal, visando a realização de rondas no Distrito de Maylasky; 1168. Solicita a construção 
de uma pista de passeio no inicio da Rua Benedita dos Santos Caparelli, atrás da EMEF Profº 
Tibério Justo da Silva, sentido a Rua Getúlio Ribeiro dos Santos, Jardim Ponta Porã, Distrito 
de Maylasky; 1169. Solicita ampliação de horários de ônibus no Jardim Ponta Porã, Distrito 
de Maylasky; 1170. Solicita limpeza de boca de lobo, bem como conserto de tampa que-
brada, na Rua Aparecida Nunes de Moraes, Distrito de Maylasky; 1171. Solicita limpeza de 
boca de lobo localizada na Rua Dezeis Vitor da Silva, na altura do n° 74, Jardim Ponta Porã, 
Distrito de Maylasky; 1172. Solicita limpeza da esquina que liga a Rua Dezeis Vitor da Silva 
com a Rua Aparecida Nunes de Moraes, Ponta Porã, Distrito de Maylasky; 1173. Solicita a 
colocação de uma lombada em frente ao n° 355, na Rua Aparecida Nunes de Moraes, Ponta 
Porã, Distrito de Maylasky; 1174/2014. Solicita a colocação de uma lombada na Rua De-
zeis Vitor da Silva em frente ao n°74, Ponta Porã. 

2. Vereador Alacir Raysel - nºs: 1167/2014. Solicita implantação de guias, sarjetas e 
pavimentação na Rua Roque Soares de Camargo, Bairro Gabriel Piza; 

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 1175. Reitera pedido feito através 
da indicação n° 307/2013, solicitando a implantação de rede de esgoto, rede de águas plu-
viais, guias, sarjetas e o asfaltamento da Rua Roque Soares de Camargo, Bairro Gabriel Pi-
za; 1176. Reitera pedido feito através da indicação n° 955/2009, solicitando iluminação pú-
blica na Rua Roque Soares de Camargo e a indicação n° 2121/2009, solicitando a implanta-
ção de rede de esgoto, guias, sarjetas e canaletas e/ou tubulações para escoamento de á-
guas pluviais e pavimentação asfáltica na referida via; 1177/2014. Reitera pedido feito a-
través da indicação n° 1475/2011, solicitando extensão de rede de água e asfaltamento da 
Rua Rodolfo Arthur Salvetti (Antiga “Estrutural”), bem como a canalização do córrego que 
passa ao lado dessa rua; 

4. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 1155. Solicita manutenção no playground da EMEI 
José Silvestre da Rocha, no Bairro Juca Rocha; 1156. Solicita faixa de pedestres entre a A-
venida Zito Garcia e a Rua São Paulo; 1157. Solicita que o Prefeito Municipal interceda jun-
to às empresas de telefonia móvel, no sentido de regularizar o sinal dos telefones no Bairro 
do Carmo e região; 1159. Solicita a pintura das lombadas da Estrada Municipal do Carmo; 
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1160. Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Municipal da 
Serrinha do Carmo, Bairro do Carmo; 1161. Solicita limpeza e troca de tubulação de águas 
pluviais, na Rua Michel Kalinin, Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 1162. Soli-
cita tubulação de águas pluviais para as Travessas Rosária de Moraes e Ernesto Firmino de 
Moraes, Bairro do Carmo; 1163. Solicita providências junto à CPFL, para que seja recoloca-
da a iluminação pública na Estrada do Caetê; 1164. Solicita o serviço de motonivelamento 
nas Ruas Geraldo Nogueira Jordão e Oswaldo Ferreira, localizadas no Bairro Caetê; 
1165/2014. Solicita junto ao setor competente que seja implantada a coleta de lixo nas 
referidas vias: Rua Girassol, Ipê Roxo e Ipê Amarelo, localizadas próximo ao Loteamento 
Jardim Camargo; 

5. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 1145. Solicita implantação de ponto de ônibus 
com abrigo na Rua José Marigliani, próximo a Capela Nossa Senhora Aparecida, Bairro Mar-
meleiro; 1146. Solicita a implantação de 01 (uma) lombada na Rua Campo Limpo, Vila No-
va São Roque; 1147/2014. Solicita a implantação de 01 (uma) lombada na Rua Ourinhos, 
altura do imóvel n°50, Vila Nova São Roque;  

6. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 1148. Solicita construção 
de Unidade Básica de Saúde – UBS no Bairro do Pavão; 1149. Solicita pavimentação asfálti-
ca na Estrada Municipal d Caetê, Bairro Caetê; 1150. Solicita construção de quadra de vôlei 
de areia no Jardim Suíça Paulista; 1151. Solicita construção de creche no Jardim Santa Vi-
tória; 1152. Solicita contratação de mais médicos no Posto de saúde “Valter Martins Carnei-
ro”, localizada no Distrito de Canguera; 1153. Solicita aumento dos horários de ônibus no 
Bairro do Saboó e no Bairro do Pavão; 1154. Solicita implantação de Agencia de Correios 
Comunitária no Bairro do Saboó; 1158/2014. Solicita realização de recapeamento asfáltico 
na Avenida dos Palmeiras, Jardim Suíça Paulista;  

7. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°: 1178. Solicita substituição dos assentos 
quebrados, por novos, na Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo; 1179. Solicita 
colocação de 02 (duas) coberturas nas paradas de vans escolares localizadas na Estrada do 
Paiol, Fazenda Roma, Distrito de São João Novo; 1180. Solicita instalação de câmeras de 
segurança na área central do Distrito de São João Novo; 1181. Solicita construção de 02 
(dois) banheiros públicos na Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo; 1182. Soli-
cita a construção de abrigo de ônibus em frente ao Posto de Combustíveis localizado na Ro-
dovia Eng° Renê Benedito Silva, Distrito de São João Novo; 1183. Solicita pavimentação 
asfáltica em trecho aproximadamente 200 (duzentos) metros na Rua João Matheus de Bar-
ros, Bairro São João Novo, Distrito de São João Novo; 1184. Solicita realização de limpeza 
nas margens do Rio localizado em São João Velho; 1185. Solicita implantação de rampas de 
acessibilidade na Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo; 1186. Solicita estudos 
visando a implantação de 03 (três) lombadas na Rua Antonio de Oliveira Pinto, Distrito de 
São João Novo; 1187/2014. Solicita pavimentação asfáltica na Rua Maria das Dores Pe-
droso, Volta Grande, Distrito de São João Novo. 

Moções: 
1. Vereador Adenilson Correia – nºs: 174. De congratulações à Associação Orquidófila de 

São Roque (AOSR) pela realização do IX Festival de Orquídeas e Plantas Orçamentais de 
São Roque; 177. De congratulações ao Departamento de Policia Judiciária de São Paulo – 
Interior (Deinter 7), Departamentos, órgãos e outros envolvidos na realização da 1ª Semana 
Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas e Álcool, realizada de 
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28 de Julho a 1º de Agosto de 2014, no Município de São Roque, com diversas ações de 
sensibilização, em respeito à Lei Municipal n° 4.088/2013, de autoria do Vereador do Povo 
Adenilson Correia, o popular “Mestre Kalunga”; 180. De pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Cacilda Ribeiro; 181. De pesar pelo falecimento da estimada Senhora Claudemira 
Luiz dos Santos; 182. De pesar pelo falecimento do estimado Senhor Antonio Grubich de 
Jeromella;  

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira - n°s: 178/2014. De congratulações à equipe 
Inimigos da Bola FC pela conquista da Copa do Vinho 2014; 

3. Vereador Alacir Raysel - n°s: 183/2014. De pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Alberto Henrique Leal; 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°s: 184/2014. De pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor José Houf; 

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 186. De pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Nair de Toledo Chanes; 

6. Vereador Flávio Andrade de Brito - n°s: 187. De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Ângelo Robbi, carinhosamente conhecido por “Angelin”;  

7. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 188. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
Lindaura Alves de Souza; 

8. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – n°: 189. De pesar pelo faleci-
mento da estimada Senhora Zilda Guilherme Pedroso Jesus; 

9. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – n°s: 190. De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Francisco Eugênio Azzini, conhecido carinhosamente como “Chicho”. 

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

1. Moções de Congratulações nºs: 174, 177 e 178/2014 – foram aprovadas por unani-
midade; 

2. Moções de Pesar nºs: 180 a 184, 186 a 190/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará; 
3. Indicações – nºs: 1143 a 1187/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Parabeniza o Senhor Maurício, pelo 

evento da exposição de Orquídeas, aos Inimigos/Mercearia São Paulo, campeão da Copa  
do Vinho, e ao Vereador Adenilson Correia ( Mestre Kalunga), pela realização do evento 
nesta Casa de Leis da: “Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao 
Uso de Droga e Álcool”,  Expressa seu desejo de que gostaria de poder falar dos grandes 
feitos do Prefeito, e parabenizá-lo pelas melhorias realizadas no Município, mas infelizmente 
nada se vê de bom acontecer, apenas relatos de comissões. Informa que estão se finali-
zando os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, instituída para investigação de pos-
síveis irregularidades na compra dos playgrounds, para o Departamento de Educação. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que recebeu uma informação que a Pre-
feitura tinha oito ambulâncias alugadas, e que devolveu quatro ambulâncias alugadas que 
prestavam serviços à população. Comenta que o Senhor Prefeito deveria devolver o veículo 
oficial de uso do Prefeito, que o veículo Corolla 2007, se encontra em desuso e estacionado 
no balcão da Prefeitura, ou outros veículos e não as ambulâncias. Diz que fotografou as 
ambulâncias.  
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Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que veio um projeto de remaneja-
mento para pagar os professores. Critica o Senhor Prefeito pelo pagamento com valor ex-
cessivo à empresa de lixo, e as estradas de acesso dos turistas estão cobertas pelo lixo. Diz 
que para aprovar o aluguel de veículos não enviaram projetos ao Legislativo. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que a Prefeitura alu-
gou veículos e motos, para a Guarda Civil Municipal, e não conta com os profissionais para 
utilizar a motos, e devolveu as ambulâncias, quando deveria ter devolvido a base móvel.   
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Informa que o Senhor Prefeito alugou 
um guincho por dezessete mil reais ao mês e não justificou. Cobra dos Vereadores líderes 
da base do Prefeito, justificativas sobre: os gastos com valores excessivos e desnecessários 
com contratação de aluguel dos veículos e caminhão guincho, com valor de 17 mil reais ao 
mês. Sugere uma convocação para o Senhor Prefeito para comparecer a esta Casa de Leis, 
para prestar as justificativas de seus atos absurdos e incompreensíveis, que gerou o des-
crédito popular.  
Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala do excesso de admissão de funcionários em 
cargos comissionados, que gerou os problemas do remanejamento de verba das obras da 
Educação e da Saúde, para pagamento dos funcionários no final do ano. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Critica o Senhor Prefeito pela má admi-
nistração com falta de planejamento administrativo, e pelos atos abusivos praticados na 
sua gestão. Ressalta que com a falta de planejamento do Senhor Prefeito, restam as op-
ções de pagar a empresa coletora de lixo, e o remanejamento do valor das obras da Educa-
ção para pagar os fornecedores e a folha de pagamento dos funcionários no final do ano. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cobra do Governo Municipal uma atenção especial 
junto ao setor competente para providenciar e agilizar o projeto do Plano de Carreira para a 
Guarda Municipal com melhor infraestrutura, aumento do efetivo e para oferecer mais se-
gurança à população. Informa que a Cidade está carente de segurança, e que infelizmente 
até a Festa de Agosto foi invadida pelos bandidos que praticaram arrastão, causando pâni-
co à população. Comenta que as praças da Cidade, principalmente do Distrito de São João 
Novo, foram áreas de lazer para a população, mas atualmente, as famílias deixaram de re-
qüenta-las por não falta de segurança pública. Relata que foi protocolado nesta Casa de 
Leis um projeto polêmico e que será realizada uma reunião com os Vereadores para resol-
ver os assuntos da melhor maneira possível. Parabeniza o Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais, na pessoa da Senhora Dalva, que participou aos Vereadores a importância do 
referido projeto. Relata que foi criado a ROMU, que é um serviço de ronda extensiva no 
Município, e que há necessidade de mais policiamento, ronda escolar e nas praças do Muni-
cípio. 

3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Externa seu contentamento pelos bons serviços 
prestados pelo Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga), com a realização da “Semana 
do Combate ao Uso de Drogas e Álcool no Município”, que vai de encontro aos objetivos 
dos seus trabalhos. Informa que em parceria com o Senhor Prefeito e Senhor Roque Gabri-
el, vem realizando um trabalho de limpeza nas trilhas da Mata Câmara, que eram utilizadas 
pelos usuários de drogas. Relata a importância da recuperação desse local para práticas 
esportivas, pois o mesmo oferecia perigos, e era de difícil acesso à população devido à pre-
sença dos usuários de drogas. Ressalta que sempre trabalhará em prol do esporte, que é 
uma das formas de se combater o uso de drogas e se oferecer qualidade de vida aos jo-
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vens. Diz que a solução para se combater o uso de drogas é uma união da sociedade para 
a conscientização, e trazer as melhores opções esportivas aos munícipes. Externa seu dese-
jo de que gostaria de obter como resultado dos seus trabalhos, que o Município de São Ro-
que se tornasse a sede nacional esportiva de práticas de esportes com a Mountain Bike. 
Comenta que fez um levantamento das leis aprovadas na Gestão passada, sobre o proce-
dimento de remanejamento de verba de obra do Departamento de Educação e da Saúde, 
para garantir o pagamento da folha dos funcionários no final do ano, e que observou que é 
comum essa prática, e que há muito tempo a Administração vem remanejando verbas da 
construção de prédios escolares.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Questiona o Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, 
quanto à diferença do percentual da folha de pagamento dos anos anteriores, com o per-
centual atingido da atual folha de pagamento se aproxima dos 49%, com o excesso de ad-
missão de funcionários comissionados. 
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Comenta que sua pesquisa teve como objetivo 
relatar a normalidade da prática de remanejamento e que não observou os percentuais 
desses procedimentos. 

4. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Lembra que domingo, dia 9 de 
Agosto, foi comemorado o “Dia dos Pais. Parabeniza os pais pelo seu dia. Informa que ho-
je, dia 11 de agosto, é “Dia do Advogado”. Parabeniza os profissionais advogados, pela co-
memoração do seu dia. Cumprimenta o Senhor James pela conquista das melhorias execu-
tadas na Rua Santana, inclusive a regularização da sinalização do trânsito. Ressalta que é 
obrigação do Poder Público cuidar da Cidade. Comenta que são humilhados quando solici-
tam a execução de algum serviço para seus bairros.  
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador Adenilson Correia 
(Mestre Kalunga) pela sua atuação no Distrito de Maylasky. Expressa sua tristeza de verifi-
car que o Departamento de Planejamento não realiza os serviços necessários, e não cum-
pre com os compromissos assumidos com os Vereadores. 
Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Diz que é contra alguns diretores, que 
serão revelados na hora certa, e que no segundo semestre, Critica o Diretor de Planeja-
mento da Prefeitura, pelo descaso, falta de cooperação e de respeito para com os Vereado-
res desta Casa de Leis. Relata que veio para ficar, realiza filmagem e fotografa tudo, e ar-
quiva todas as informações e ocorrências pelos locais que passa na Prefeitura. Diz que atua 
com seriedade, tem um Assessor competente, Bacharel em Direito, que o auxilia nos seus 
trabalhos com eficiência. Manifesta seu descontentamento com as formas de tratamento do 
Diretor de Planejamento da Prefeitura, pela falta de atenção no atendimento. Informa que 
foi humilhado para conseguir uma limpeza na praça do Distrito de Maylasky. Diz que há ne-
cessidade de se realizar concurso público para melhorar a segurança. Agradece a Gabriela 
pela cooperação, com os seus trabalhos na realização da “Semana de Conscientização e 
Prevenção ao Uso de Drogas e Álcool”.  

5. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Explica que a prática de remanejamento de 
verba é comum, quando a Administração não exagerou nos gastos com cargos comissiona-
dos atinge 37%. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Explica que votar o projeto de remanejamento de 
verba, tornou-se preocupante e polêmico, diante dos atos de desmandos do Senhor Prefei-
to com desperdício de dinheiro público com: compras de playgrounds; pagamento para 
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admissão excessiva de cargo comissionado; compra de lousa digital; empresa para instru-
ção do uso das referidas lousa; contrato da empresta coletora de lixo; contrato de aluguel 
de veículos e moto.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que os atos da Administração passada 
é história, e que precisamos resolver os problemas atuais da melhor maneira possível. Criti-
ca os Vereadores da liderança do Prefeito pela ausência no horário da Tribuna e Explicação 
Pessoal, e que não vê como apoiar essa Administração, quando poderiam estar justificando 
os atos do Prefeito.. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Lembra que a Administração 
anterior virou história e exemplo a ser seguido, de como fazer uma boa Administração con-
fiável. Comenta que o Governo atual não inspira confiança. Comenta que o remanejamento 
tem que ter retorno futuramente. 
Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Fala que acredita no Governo do Prefeito 
Daniel, mas infelizmente, ele está na companhia de maus Diretores e mal Assessorado e 
não apóia os atos de desmandos do Senhor Prefeito. 
Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que a solução seria reunir os Vereadores, para re-
solver os problemas da folha de pagamento dos funcionários junto ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal.   

6. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Considera que o Senhor Prefeito está 
nessa situação crítica, porque quem votou favorável foram aos projetos enviados a esta 
Câmara, foram os Vereadores da base do Senhor Prefeito, que está mal Assessorado. Atri-
bui a responsabilidade aos Vereadores da base pelos atos do Prefeito. Comenta que o Pre-
feito escolhe os Diretores e os Assessores. Comenta que cargos técnicos, devem ser preen-
chidos por pessoal com conhecimentos técnicos, e que os cargos estão ocupados por pes-
soas incompetentes. Fala que existem funcionários antigos com capacidade para assumir 
uma Diretoria. Comenta que o problema do Senhor Prefeito é incompetência administrativa. 
Comenta que a verba remanejada tem que ter retorno para o setor que saiu, mas precisa 
que o Prefeito tenha essa consciência, porque existe o compromisso do Agente Político, do 
Prefeito com o Deputado que enviou essa verba. Fala que a gestão anterior deixou nove mil 
e seiscentos reais para as obras. Diz que para combater a droga na Cidade, deve-se investir 
na Educação. Cobra do Governo Municipal providências para melhorias na viela na Escola 
Tetsu Chinone, no Bairro Paisagem Colonial. Lembra que a gestão anterior deixou aproxi-
madamente trinta mil reais. Sugere para a segurança, entendimento junto à Associação 
Comercial, para que cada comerciante instale uma câmera no seu comércio para que seja 
feito o monitoramento. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Informa que desde o início do ano, vêm alertando 
o Senhor Prefeito quanto aos desperdícios, mas que o mesmo não se ateve às orientações 
e que a Prefeitura está sem dinheiro. 

Ordem do Dia: 
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 Estân-
cia Turística de São Roque”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação 
nominal e maioria simples; 

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 
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da Estância Turística de São Roque”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, 
votação nominal e maioria simples; 

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 Estân-
cia Turística de São Roque”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação 
nominal e maioria simples; 

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”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e 
maioria simples; 

5. 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”. Foi aprovado por unanimi-
dade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

6. Projeto de Lei nº 065-L, de 30/07/2014, de autoria do Vereador Alexandre Rodrigo 
Soares, que “Insere o Encontro de Fuscas e Derivados de 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; 

7. 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 Juven-
tude e dá outras providências”. Foi aprovado por unanimidade, em primeira discussão, vo-
tação nominal e maioria absoluta; 

8. 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, qua-
trocentos e vinte mil e quinhentos reais), no orçamento vigente”; SUBSTITUTIVO ao Pro-
jeto de Lei nº 091-E, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, foi rejeitado por 08 (oito) 
votos contrários dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, 
Flávio Andrade de Brito, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Rafael Marreiro de 
Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 07 (sete) votos favoráveis dos Vereadores Alfredo Fer-
nandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de 
Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta; e o Projeto 
de Lei nº 091-E, foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Cor-
reia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Flávio Andrade de 
Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gon-
zaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, 
Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira, em primeira discussão, votação nomi-
nal e maioria absoluta; 

9. Requerimentos – nºs: 201, 203 a 205/2014. Foram aprovados por 13 (treze) votos 
favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soares, 
Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio An-
drade 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 
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Araújo, Rafael 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 Etelvino Nogueira: Comenta que gostaria de estar errado nas suas percepções 

dos atos administrativos absurdos praticados pelo Senhor Prefeito, mas infelizmente a situa-
ção está crítica com tanto desperdício de dinheiro com: contratos emergenciais; compras 
desnecessárias; pagamentos de aluguéis de máquinas, veículos e motos. Critica a Adminis-
tração pelos gastos excessivos com aluguel de máquinas, e que não se viu os serviços pres-
tados por elas, pois vê nas estradas trabalhando as antigas máquinas de Patrimônio da Pre-
feitura. Agradece ao Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo pela cooperação 
com seus trabalhos. Informa que a Santa Casa não está bem. Fala que fez sua parte está 
tranquilo, e que aguarda ver a situação da Santa Casa, quando finalizar os trabalhos da In-
terdição da Prefeitura. Ressalta que respeita os nobres Vereadores, e que não é do seu perfil, 
questioná-los, principalmente os integrantes da base do Governo. Relata que diante dos fatos 
ocorridos ultimamente, surgiu necessidade de alguns questionamentos. Informa que o Se-
nhor Prefeito, após tanto desperdício de dinheiro público, embora alertado em tempo hábil, 
pelos Vereadores desta Casa de Leis, para um melhor planejamento financeiro, não se dete-
ve, e continuou a praticar seus atos abusivos, que culminou com a situação de contenção dos 
gastos, para se ter reserva financeira para pagar os fornecedores e funcionários no final do 
ano, e ao mesmo tempo, provocou repulsa à população e aos Vereadores. Questiona os Ve-
readores da base do Senhor Prefeito, para informar o porquê da devolução à empresa loca-
dora, das quatro ambulâncias que prestavam serviços à população, quando poderia ter de-
volvido o carro oficial do Senhor Prefeito, pois, constatou-se que o antigo carro oficial o Co-
rolla, ficou guardado no barracão da Prefeitura, e poderia estar sendo utilizado, ou qualquer 
outro veículo de pouco uso. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Critica o Senhor Prefeito pelos gastos excessivos 
com aluguel de veículos. Diz que aguarda a resposta do seu Requerimento para identificar 
qual empresa impugnou a licitação da coleta do lixo. Externa sua tristeza por constatar o fra-
casso da Administração do Senhor Prefeito Daniel de Oliveira Costa. Diz que gostaria de po-
der parabenizar a Administração pelos bons trabalhos prestados à população, pela realização 
de muitas obras no Município, mas infelizmente isso é apenas um sonho. Lembra que nesta 
Administração, pouco se vê de execução de obras. Relata que acredita que seja realizada a 
obra da Vila Guilhermina, porque é fruto dos relevantes trabalhos prestados, e muito empe-
nho do Vereador Alexandre Rodrigo Soares junto à Sabesp. Relata que se sente inconforma-
do com os assuntos comentados toda semana na Sessão da Câmara, sobre os desmandos do 
Senhor Prefeito. Alerta ao Senhor Prefeito, que ainda tempo de acordar, tomando algumas 
providências confiáveis como: efetuar um novo planejamento na sua Administração, fazer 
demissão da metade do pessoal de cargo de livre nomeação, cancelamento da contratação 
de aluguel de veículos, redução do valor pela metade do preço do contrato da empresa de 
lixo. Então os Vereadores deste Legislativo irão parabenizar o Senhor Prefeito, mas se essas 
providências não forem tomadas, os Vereadores usarão a nova frase: “Vamos reconstruir no-
vamente São Roque.” 

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta que o Posto de Saúde do Bairro Vila Nova São 
Roque, conta com um excelente profissional odontólogo, mas que está com carência de ma-
nutenção nos equipamentos de trabalho para prestar serviços à população, principalmente na 
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cadeira do dentista, que quebrou. Cobra do Governo Municipal uma atenção especial com 
providências junto ao setor competente, para equipar o consultório dentário, Critica o desca-
so com a saúde pública, principalmente por parte dos governantes. Relata o fato ocorrido 
com uma senhora cadeirante, residente no Bairro Gabriel Piza, que teve a luz da sua residên-
cia cortada, e está carente de assistência social. Lembra que elaborou um projeto para socor-
rer situações como essa, mas foi rejeitado pelos nobres colegas. Externa sua compaixão, e 
apela aos nobres colegas para a solidariedade com a senhora pela difícil situação, e que ne-
cessita de assistência urgente. Cobra do Governo Municipal providências junto ao setor com-
petente para que os assistentes sociais visitem e socorram a senhora cadeirante, no referido 
Bairro.   

Encerram-se os trabalhos às 22h14min. 
 
 

 
RAFAEL MARREIRO DE GODOY 

Presidente 
 

 

JOSÉ CARLOS DE CAMARGO 
1º Vice-Presidente 

JOSÉ ANTONIO DE BARROS 
2º Vice-Presidente 

 
 

MARCOS AUGUSTO ISSA H. DE ARAÚJO 
1º Secretário 

 
 

ALEXANDRE RODRIGO SOARES 
2º Secretário 


