
 
Ata da 26ª Sessão Ordinária de 18 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 Rodri-
go 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 18h25min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador José Carlos de Camargo. 

1. A Ata da 25ª Sessão Ordinária, realizada em 11 de Agosto de 2014, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 36ª Sessão Extraordinária, realizada em 11 de Agosto de 2014, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 211/2014, de autoria do Vereador 
Etelvino Nogueira, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 210/2014 em regime de ur-
gência de tramitação de urgência especial, na pauta da 26ª Sessão Ordinária, a realizar-se 
em 18/08/2014. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e vota-
ção simbólica. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei nº 067-L, de 08/08/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa Henri-

ques de Araújo, que Institui o “Dia Municipal de conscientização sobre a alienação parental” 
no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque. 

Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo - nº: 206. Solicita cópia do cadastro 

dos Programas habitacionais de acordo com a Lei Municipal n° 4.056, de 09/09/2013. 
2. Vereador Etelvino Nogueira -n°s: 210. Solicita informações referentes ao Decreto Municipal 

n° 7.978, de 17/07/2014, que “Regulamenta o § 3° do Artigo 4º da Lei Complementar n° 41, 
de 08 de Novembro de 2006, e dá outras providências“; 211/2014. Solicita a inclusão do Re-
querimento n° 210/2014 em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 26ª Ses-
são Ordinária de 18/08/2014.  

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1188. Solicita manutenção no Estádio Distrital 

Prefeito José Antonio Sanches Dias, conhecido como “Campo do Sete”, localizado no Distrito 
de São João Novo; 1200. Solicita reforma no parquinho do Campo de Bocha, bem como a 
troca das correntes dos balanços por cordas, Distrito de São João Novo; 1201. Solicita que 
sejam disponibilizados dois cadeados e duas correntes para fechar o portão do Campo de 
Bocha localizado no Distrito de São João Novo; 1210. Solicita a troca da caixa de energia da 
Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo; 1211. Solicita a colocação de placa de-
nominativa na Travessa Maria Magdalena Alves Espinha, Distrito de São João Novo; 1212. 
Solicita realização de limpeza, capinação e roçada na Rua do Servidão, antes da barraca de 
fruta, localizada na Rodovia Raposo Tavares, Distrito de Maylasky; 1213. Solicita a limpeza 
do córrego Taxaquara, próximo à Praça Takeshi Ishimaru no trecho da Rua Luis Galatti, Dis-
trito de São João Novo; 1214. Solicita motonivelamento e cascalhamento na Estrada da La-
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goa, Distrito de São João Novo; 1215. Solicita pavimentação asfáltica na Rua João Matheus 
de Barros, Distrito de São João Novo; e 1216/2014. Solicita colocação de corrimão na ponte 
localizada na Estrada São João-Araçariguama, em frente à Empresa Grupo NZ, Bairro São 
João Velho, Distrito de São João Novo; 

2. Vereador José Carlos de Camargo – n°: 1189/2014. Solicita manutenção e cascalhamento 
na Rua Eduardo Vieira, no Jardim Suíça Paulista; 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 1190. Solicita realização de 
recapeamento asfáltico nas vias públicas localizadas na Vila Santo Antonio; 1191. Solicita 
realização de recapeamento asfáltico nas vias públicas localizadas no Jardim Flórida; 1192. 
Solicita realização de recapeamento asfáltico nas vias públicas localizadas no Jardim Bandei-
rantes; 1193. Solicita iluminação pública na alça da CCR localizada no Jardim Suíça Paulista; 
1204. Solicita reparo no portão de ferro do Estádio Egidio Caetano de Moraes, localizado na 
Vila Nova São Roque; 1205. Solicita construção de quadra de vôlei de areia no Jardim Suíça 
Paulista; 1207. Solicita pavimentação asfáltica na Estrada Achiles Augusto de Moraes, Bairro 
Sorocamirim, Distrito de Canguera; e 1208/2014. Solicita colocação de mais 01 (um) contai-
ner de lixo na Estrada dos Venâncios, antigo Morro do Piolho, Vila Mirim;  

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°: 1194/2014. Solicita a implantação de 
guarda-corpo nos dois lados do córrego que passa próximo ao inicio da Rodovia Quintino de 
Lima;  

5. Vereador Adenilson Correia – n°s: 1195. Solicita que o Executivo interceda junto ao Depto. 
de Planejamento para que seja providenciada iluminação pública em frente ao imóvel n° 144, 
da Rua José Gomide Arévalo, Bairro da Estação, Distrito de Maylasky; 1196. Solicita a im-
plantação de 03 (três) lombadas na extensão da Rua Dirceu Pereira de Andrade, Bairro Vi-
nhas do Sol, Distrito de Maylasky (Reitera parcialmente pedido feito através da Indicação n° 
26/2014); 1197. Solicita providências visando à pavimentação de viela localizada entra as 
Ruas Dirceu Pereira de Andrade, na altura dos imóveis n° 72 e 73, e Rua Alberto da Silva Al-
buquerque (ao lado do imóvel n° 288), no Distrito de Maylasky; 1198. Solicita a pavimentação 
asfáltica da Rua Julio de Luca, localizada atrás da Escola Germano Negrini; 1199. Solicita a 
construção de 04 (quatro) lombadas ao longo da Rua Alberto Silva Albuquerque, sendo uma 
delas próximas aos imóveis n°s 451 e 459, Bairro Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky; 1202. 
Solicita providências junto à Sabesp com relação a esgoto a “céu aberto” que vaza próximo 
ao imóvel n° 355 da Rua Dirceu Pereira de Andrade, Distrito de Maylasky; 1203. Solicita a re-
alização de serviços de roçada, capinação e limpeza de calçada em frente ao imóvel n° 355 
da Rua Dirceu Pereira de Andrade, Distrito de Maylasky, e também limpeza de boca de lobo 
no citado local; 1206. Solicita limpeza de bocas de lobo próximas ao imóvel n° 288 da Rua 
Alberto Silva Albuquerque; e 1209/2014. Solicita urgentemente a limpeza de calçada próxima 
ao imóvel n° 288 da Rua Alberto Silva Albuquerque;  

6. Vereador Flávio Andrade de Brito – n°: 1217/2014. Solicita pavimentação asfáltica na Rua 
Agostinho, Distrito de São João Novo; 

7. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 1218. Solicita manutenção em ponte de madeira na Vila 
Lino, Bairro do Caetê; 1219. Solicita que seja regularizada a coleta de lixo no Loteamento Sun 
Valley, Bairro Caetê; 1220. Solicita providências junto à CPFL, para que seja recolocada a i-
luminação pública na Estrada do Caetê; 1221. Solicita a pintura das lombadas da Estrada 
Municipal do Carmo. 1222. Solicita roçada para a Estrada Municipal do Carmo; 1223. Solicita 
tubulação de águas pluviais para as Travessas Rosária de Moraes e Ernesto Firmino de Mo-
raes, Bairro do Carmo; 1224. Solicita limpeza e troca de tubulação de águas pluviais, na Rua 
Michel Kalinin, Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 1225. Solicita limpeza da tu-
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bulação de águas pluviais em trecho da Travessa Ernesto Firmino de Moraes, próximo ao Si-
tio das Peras, Bairro do Carmo; 1226. Solicita os serviços de motonivelamento, cascalhamen-
to e roçada nas seguintes vias: Alameda Tangaras, Periquitos, Pardais, Uirapurus, Tuis, Sa-
biás, Gaivotas, Guarás, Canários e Sabarás, Glebas II, III e IV, Loteamento Horizonte Verde, 
Bairro Caetê; e 1227/2014. Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento para as 
Ruas Sarah G. Rocha, Benedito S. Rocha, Central do Alto, Dona Julieta e Estrada dos Var-
gas, localizadas no Loteamento Monte Verde, Caetê. 

Moções: 
1. Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 185/2014. De congratulações ao Senhor Antonio 

Carlos Prado, conhecido carinhosamente como “Miguel”; 
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy - n°s: 191/2014. De pesar pelo falecimento da estimada 

Senhora Elvira Farinha; 
3. Vereador Adenilson Correia - n°s: 192. De pesar pelo falecimento do estimado Senhor 

Sandro Sales Martins; 193. De pesar pelo falecimento da estimada Senhora Irene Santucci; 
194. De pesar pelo falecimento do Senhor Jéferson Rômulo da Silva; 204/2014. De pesar pe-
lo falecimento da Senhora Maria Célia da Silva; 

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – n°s: 196. De pesar pelo falecimento 
do estimado Senhor Renato Zanolli; 201/2014. De pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Milton Bueno; 

5. Vereador Alacir Raysel – n°s: 197. De pesar pelo falecimento da estimada Senhora Dirce 
Aparecida Ferreira Vallorani; 198/2014. De pesar pelo falecimento do estimado Senhor Adau-
to Gomes; 

6. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus - n°s: 200/2014. De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Eliseu Pereira Loula. 

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

1. Moção de Congratulações nº: 185/2014 – foi aprovada por unanimidade; 
2. Moções de Pesar nºs: 191 a 194, 196 a 198, 200, 201 e 204/2014 – a Mesa Diretora a 

encaminhará; 
3. Indicações – nºs: 1188 a 1227/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que consultou o Departamento Jurídico deste 

Legislativo, sobre os atos inusitados do Senhor Prefeito, sobre o Veto nº 09, de 29/07/2014, 
ao Autógrafo do Projeto de Lei nº 69, de 30/05/2014, da Lei das Diretrizes Orçamentárias do 
Município para o ano 2015, e sobre sua retirada. Diz que tal Veto gerou situação de insegu-
rança jurídica. Diz que foi informado pelo Setor Jurídico, que pelo entendimento há necessi-
dade do Senhor Presidente desta Casa de Leis, promulgar essa Lei, para se estabelecer a 
Lei Orçamentária do Município, para o próximo ano. Lembra que o Governo anterior tinha o 
Projeto “Cidade Legal”, para a Vila Lino que se encontrava em processo de regularização 
através de Usucapião, e contava com aproximadamente de 30 a 35 ações em andamento. 
Relata que vem trabalhando em prol de infraestrutura para a população daquela localidade. 
Diz que há problemas de esgoto, e carência de água na Vila Lino. Fala que foi informado que 
a população está passando por dificuldades criadas pelo Governo atual, que passou a situa-
ção para a OAB, e consta uma ação do Ministério Público contra a Vila Lino. Informa que es-
tá preocupado com a situação e quer saber o que levou o Ministério Público a mover essa 
ação, que até há um tempo não existia. Diz que o Senhor Prefeito quer resolver tudo através 
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de Decreto, até a mudança de zonenamento, e que a Lei parece ter perdido o valor nesta 
Cidade. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Informa que o Senhor Prefeito decretou raciona-
mento geral, com economia nos gastos de alimentos para os funcionários da Prefeitura. 
Quando deveria fazer um decreto de planejamento para melhorar sua administração com 
economia, e devolver os veículos alugados, com o desperdício de valor aproximado de cin-
co mil reais por mês. Diz que o Senhor Prefeito devolveu quatro ambulâncias, quando deve-
ria ter devolvido qualquer outro carro de pouco uso da frota alugada. 
Aparte do Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que os Vereadores cobram do 
Senhor Prefeito providências para cancelar os contratos de aluguel de veículos, para reduzir 
o valor pago à empresa coletora de lixo, mas há necessidade de se cobrar a instalação da 
UPA, que se perdeu no ano passado, e foi prometida a instalação da UPA 2. Fala que há 
necessidade de se cobrar do Governo Municipal as devidas providências para redução dos 
valores pagos para a iluminação pública, que na Administração passada se pagava o valor 
R$ 2,50, e que passou para R$9,50 de cada bico de luz, assim não se tem economia. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que tudo que a Prefeitura adquire é com valo-
res excessivos, e faz o absurdo de um decreto para se economizar nos alimentos dos fun-
cionários. Diz que a Administração Municipal deve agir em prol da população, mas isso não 
ocorre, o que se vê é a falta de respeito para com o povo de São Roque, e com a Câmara 
Municipal, pelos atos de desmandos e desperdícios de dinheiro público. Agradece ao Vere-
ador Donizete pela exposição das imagens dos veículos alugados no telão do Plenário. 
Aparte do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Expõe as imagens no data show 
do Plenário, dos veículos alugados pelo Senhor Prefeito. Fala dos absurdos dos valores 
gastos com aluguel, a base comunitária, de sete mil e duzentos reais, por mês, e para a 
ROMU, paga o valor de seis mil e cem reais.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que o Prefeito Daniel está fazendo uma 
má administração com descaso total com a população. Parabeniza ao Senhor Presidente, 
aos Vereadores, aos homenageados e aos funcionários deste Legislativo pela Sessão So-
lene alusiva aos 357 anos do Município de São Roque. Cumprimenta aos festeiros Senho-
res Ézio Marchi e, Alexandre Sileveira e família, pela organização da Festa de São Roque.   

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Informa que a Prefeitura atendeu o seu pedido de 
conserto da cadeira do consultório dentário do Posto de Saúde da Vila Nova São Roque, 
que se encontrava quebrada, e o dentista está exercendo suas atividades normais. Cobra 
do Governo Municipal providências para equipar com medicamentos o referido Posto de 
Saúde, que se encontra com carência de 20 itens. Fala que o povo merece respeito, e a 
maioria da população de baixa renda se utiliza do posto de saúde, mas há necessidades de 
se ter os medicamentos. Diz que a Santa Casa não tem condições de socorrer as pessoas 
com problemas renais.   
Aparte do Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que é totalmente contra o aluguel 
dos veículos. 
Aparte do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Cobra do Governo Municipal 
providências para a situação da Santa Casa, que continua em situação crítica, com carência 
de médicos e de profissionais para realizar a higienização daquela instituição.  
Aparte do Vereador Israel Francisco de Oliveira: Informa que foi abordado por uma pes-
soa que disse: “São Roque é terra da fartura”. Diz que respondeu ao cidadão, que muito pe-
lo contrário, “São Roque é a Cidade que falta de tudo”.  
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Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta que a população da cidade vizinha, se utiliza 
dos benefícios da Santa Casa. Fala que o combate aos problemas da saúde pública é de 
responsabilidade do Poder Público, e que está há necessidade de se estar atuante, para 
acabar com a situação crítica do Setor da Saúde do Município, principalmente da Santa Ca-
sa, porque um povo com saúde trabalha melhor.  

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Comenta sobre a semana alegre 
em clima de festas, em comemoração ao aniversário da Cidade de São Roque. Relata que 
foi realizada Sessão Solene no dia 14 de agosto, com a Câmara lotada, e que homenageou 
cinco pessoas especiais que fizeram parte da história de São Roque. Fala sobre a finaliza-
ção da Festa de Agosto, e das alegrias que proporcionadas à cidade. Relata os aspectos 
positivos e negativos da mesma. Informa que segundo o Capitão Ceolone, houve queda das 
ocorrências policiais, e que a maioria das informações nas redes sociais eram boatos menti-
rosos. Comenta que a parte positiva observada ao longo da semana do evento, foi o bom 
movimento e poucas ocorrências policiais. Parabeniza a Polícia Militar e a Guarda Civil Mu-
nicipal, pela cobertura da festa, oferecendo segurança aos munícipes. Parabeniza aos or-
ganizadores pelas alegrias e beleza da festa. Quanto aos aspectos negativos, vê a politiza-
ção com uma mistura de política e religião, que são duas coisas que não se combinam. Fala 
dos altos preços praticados na praça de alimentação, que não condiz com o poder aquisitivo 
dos munícipes de baixa renda. Faz um breve relato sobre seu mandato, que define como 
“Mandato Cidadão”, cuja ênfase está voltada em organizar as comunidades e trabalhar em 
parcerias com as mesmas. Informa que a VIVO S.A. não apresentou melhorias nos sinais 
de comunicação, e continua inoperante. Diz que fez uma representação no Ministério Públi-
co contra a referida empresa, e que testemunhará no processo. Parabeniza o Executivo pe-
las obras de recapeamento que serão realizadas nas ruas dos Bairros: Vila Amaral; Parque 
Aliança, e Jardim Conceição. Cobra do Governo Municipal providências para a execução do 
projeto de transformação do lixão do Bairro Vila Amaral em área de lazer. Cobra do Executi-
vo providência para a colocação de carteiras escolares para a escolas municipais 

5. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que queria poder agradecer ao Senhor 
Prefeito pela realização de obras para a população, mas infelizmente isso não acontece.  
Aparte do Vereador Etelvino Nogueira: Diz que o dinheiro que seria para comprar cartei-
ras para as escolas municipais, está sendo desperdiçado pela Administração. Fala que com 
tantos desmandos e desperdícios, com pagamentos de valores absurdos para compra de 
playgrounds e lousa digital, aluguel de veículos e motos, Cobra dos Vereadores providên-
cias junto ao Senhor Prefeito para acabar com esse desperdício.  
Aparte do Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que em visita à Escola Tetsu 
Chinone, constatou que faltava mesa e cadeiras para as crianças, e depois da sua denún-
cia, colocaram uma mesa e o Senhor Prefeito desperdiçando dinheiro alugando carros e ve-
ículos desnecessários. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta sobre o descaso do Senhor Pre-
feito com a educação, com a junção das salas prejudicando a qualidade do ensino. 
Aparte do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que imagina como seria se 
fosse aprovado o projeto do Método SESI, neste Legislativo.  
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Cobra do Governo Municipal providências 
para executar reforma na passarela de Canguera, e na praça que está sem condições de 
uso. 
Aparte do Vereador Etelvino Nogueira: Fala que o Comandante da Guarda Civil Munici-
pal, está se utilizando do revezamento de uso dos veículos nos período noturno e diurno, 
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isto é usa-se um carro ao dia e outro a noite. Sugere que esse dinheiro desperdiçado com a 
empresa Máster Pública, seja utilizado para pagar uma empresa de segurança para ajudar 
nas escolas que estão precisando de segurança seria válido. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta que a Administração retirou o pro-
jeto para a construção das 504 casas da Casas na Campininha. Informa que o Senhor Pre-
feito está governando através de Decreto. 
Aparte do Vereador Israel Francisco de Oliveira; Diz que se o Senhor Prefeito pudesse, 
faria um Decreto para destituir a Câmara. Comenta que a Administração não respeita os Ve-
readores deste Legislativo. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que toda denúncia recebida pelos Vere-
adores são enviadas ao Ministério Público. Parabeniza o Presidente pela Sessão Solene alu-
siva aos 357 anos da Cidade, aos Ex-Festeiros Senhor Ézio Marchi e Senhora Helena Mar-
chi, ao Senhor Alexandre Silveira e Senhora Fernanda Rulli Silveira, ao Senhor Rubens, pelo 
sucesso da realização do evento da Festa de Agosto. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 098-E, de 04/08/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei 

4.251, de 14 de julho de 2014, e dá outras providências”. Foi aprovado por 11 (onze) votos 
favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre 
Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino 
Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de Barros, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos 
Augusto Issa Henrique de Araújo, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira e 
03 (três) votos contrários dos Vereadores Israel Francisco de Oliveira, José Carlos de Ca-
margo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes, em única discussão, votação nominal e maioria 
absoluta; 

2. Projeto de Lei nº 099-E, de 04/08/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei 
4.252, de 14 de julho de 2014, e dá outras providências”. Foi aprovado por 11 (onze) votos 
favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre 
Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino 
Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de Barros, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos 
Augusto Issa Henrique de Araújo, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira e 
03 (três) votos contrários dos Vereadores Israel Francisco de Oliveira, José Carlos de Ca-
margo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes, em única discussão, votação nominal e maioria 
absoluta;  

3. 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)”. Foi aprovado por unanimidade, em primeira discussão, votação nominal e maioria 
absoluta; 

4. Projeto de Lei nº 093-E, de 31/07/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de 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”. Foi aprovado por 
unanimidade, em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

5. Projeto de Lei nº 094-E, de 31/07/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e dispõe 
sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no orça-
mento vigente”. Foi aprovado por unanimidade, em primeira discussão, votação nominal e 
maioria absoluta; 
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6. Requerimento – nºs: 206 e 210/2014. Foram aprovados por unanimidade, em única discus-
são, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Expressa seus sentimentos pelo falecimento do Ex- 

Vereador Senhor Angelim, pessoa guerreira, do Distrito de São João Novo. Lembra que esse 
cidadão, foi um Vereador atuante que conquistou muitas melhorias para o referido Distrito, 
trabalhou também, como Administrador de Obras em época que não havia muitos equipa-
mentos de trabalho, e fez parte da história do Município de São Roque. Relata que nasceu e 
se criou no referido Distrito, conviveu e aprendeu a admirar os esforços e trabalhos desse 
Ex-Vereador. Parabeniza o Ticão, Presidente do Clube, e a todos os Diretores e Associados 
do “Grupo Amigos do Flash- Grupo do Bem”, pelo terceiro aniversário de trabalhos em prol 
de benefícios para a comunidade. Comenta que faz parte desse grupo. Relata que há ne-
cessidade de uma união dos Vereadores para se cobrar da Administração melhorias para a 
segurança pública do Município, porque a GCM, conta poucos profissionais que são verda-
deiros heróis, e necessitam de melhores condições para executar seus trabalhos. Cobra do 
Senhor Prefeito Municipal providências para o envio de um projeto de lei para realização de 
concurso público para aumentar o efetivo, e com um plano de carreira da Guarda Civil Muni-
cipal. Comenta que precisamos de seguranças nos distritos, nos bairros, nas ruas e escolas, 
para que a Cidade ofereça segurança à população e aos turistas. 

2. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Cumprimenta o empresário Senhor 
Rômulo, proprietário da empresa LAVSIM, pela participação e colaboração com os Conse-
lhos Municipais. Informa que a transmissão das Sessões da Câmara, pela TV Câmara serão 
retomados brevemente, após processos licitatórios para contratação de empresa para a 
transmissão. Parabeniza o Senhor Presidente Rafael Marreiro de Godoy e aos nobres  Vere-
adores , pela realização da Sessão Solene, com homenagens às pessoas que fazem parte 
da história de São Roque,  pelas alegrias que o de 365 anos da Cidade de São Roque. 
Cumprimenta o Senhor Prefeito e os Organizadores do Evento da Festa de Agosto, pela be-
líssima festa que proporcionou alegria para a população. Parabeniza a Polícia Militar, Guarda 
Civil Municipal, pela colaboração com a ordem e a segurança ao longo da semana no Muni-
cípio. Relata que a festa foi muito bem organizada, sem muitas ocorrências policiais. Cum-
primenta o Senhor Adilson Mateucci, pelos trabalhos prestados na finalização do evento da 
Festa de Agosto. Cobra do Senhor Prefeito providências para colocar mais profissionais da 
limpeza em diversos locais da Cidade. Parabeniza amigos: Ibiúna, o Canguera e o Xingu, 
pela colaboração com a finalização da Festa.   

3.    Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Expressa seus sentimentos de pesar à família 
enlutada do Ex-Vereador Ângelo Robbi (Angelim), que participou da história de São Roque. 
Critica o descaso da Administração, para com a construção da UPA, que perdeu-se no ano 
passado, por falta de envio de documentação dentro do prazo. Comenta que os Vereadores 
da base do Prefeito, informaram que a mesma seria substituída pela UPA 2. Cobra dos Ve-
readores entendimentos junto ao Senhor Prefeito para que seja providenciada a construção 
da UPA no Município, para melhorar a situação do Setor da Saúde Pública, inclusive socor-
rer a Santa Casa. Comenta sobre os atos de desmandos do Senhor Prefeito com desperdí-
cio de dinheiro público, com aluguel de veículos, motos, caminhão guincho, e demais contra-
tos que estão prejudicando a economia financeira do Poder Executivo. Lembra que na Admi-
nistração anterior, a CPFL prestava serviços de iluminação pública para o Município e o valor 
cobrado pelo serviço era de R$2.50. Cobra dos Vereadores da base do Governo Municipal, 
para orientar e cobrar do Senhor Prefeito, as devidas providências para se evitar os desper-
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dícios de dinheiro público, com aluguel de veículos, e fazer uma revisão com redução dos 
valores nos contratos das empresas prestadoras de serviços de coleta de lixo, e de manu-
tenção de iluminação pública, que na Administração passada era pago R$2,50 para a CPFL, 
e no contrato da atual empresa consta o valor de R$ 9,50, que precisa ser corrigido. Comen-
ta que brevemente visitará a Escola Tetsu Chinone, no Bairro Paisagem Colonial, para verifi-
car o cumprimento do cardápio oficial da merenda, que na última visita, não estava sendo 
cumprido.     

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Expõe no projetor as fotos dos veículos, 
motos, e da base móvel comunitária, e ROMU, alugados pelo Senhor Prefeito, para conhe-
cimento dos valores mensalmente despendidos para os contratos de empresas prestadoras 
de serviços, com pagamento de valores excessivos como: para a base móvel comunitária o 
valor de sete mil e duzentos reais; para a ROMU, valor de seis mil e cem reais, e  dos veícu-
los e das motos, um mil e oitocentos reais, mesmo sem profissional para utilizar as motos. 
Cobra do Governo Municipal providências para acabar com o aluguel de veículos e motos. 
Critica a Administração pela perda da UPA, no ano passado, e pela situação crítica da Santa 
Casa.  Diz que o Prefeito não queria a UPA, porque depende do número de moradores. Fala 
que com o Decreto da Santa Casa, pôs um fim na saúde pública. Informa que recebeu de-
núncias sobre a Santa Casa, e que vai apurar os fatos. Relata que foi informado pela Sa-
besp, como resposta ao questionamento no seu Ofício 1047/2014, informa que, para se criar 
a infraestrutura para construção das casas da Campinha, cabe ao empreendedor desenvol-
ver e arcar com o saneamento básico, de posse de documentação da Sabesp, por determi-
nação da Lei Federal 6766/1979. Fala que como resposta ao Ofício nº 1110/2014, do Senhor 
Eduardo Pardini Fonseca, que informa que a Sabesp, possui em andamento contrato de o-
bra no valor de R$ 144 milhões de reais, para afastamento e tratamento de esgoto, com a 
conclusão das obras prevista para no segundo semestre de 2015, nas Avenidas: Bandeiran-
tes, Anhanguera, Raposo Tavares, Afonso Sardinha, Rodolfo Arthur Salvetti. 

Encerram-se os trabalhos às 20h57min. 
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