Ata da 30ª Sessão Ordinária de 14 de Setembro de 2015.
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.
Presidência: Flávio Andrade de Brito, Marcos A. Issa Henriques de Araújo
e Luiz Gonzaga de Jesus
Secretaria: Israel Francisco de Oliveira
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Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre
Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino
Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José
Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael
Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira.
Vereadores ausentes: Mauro Salvador Sgueglia de Góes.
Início dos trabalhos às 18h28min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira.
A Ata da 29ª Sessão Ordinária, realizada em 08 de Setembro de 2015, foi lida e aprovada por
unanimidade;
O Secretário faz a leitura do Balancete de Despesa e Receita referente ao mês de Agosto e,
da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, e informa que o mesmo encontrase à disposição para consulta dos senhores Vereadores na Assessoria Técnica Legislativa;
O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 209/2015, de autoria do Vereador
Donizete Plínio Antonio de Moraes, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 208/2015,
em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 30ª Sessão Ordinária. O
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica;
O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 210/2015, de autoria do Vereador
Israel Francisco de Oliveira, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 207/2015, em
regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 30ª Sessão Ordinária. O
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica;
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 060-L, de 17/06/2015, de autoria do
Vereador José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a isenção de cobrança em locais que
não possuem esgoto tratado”. Foi rejeitado com 10 (dez) votos contrários dos Vereadores
Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada,
Etelvino Nogueira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus,
Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 03 (três) votos favoráveis dos
Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes, Israel Francisco de Oliveira, Marcos Augusto
Issa Henriques de Araújo, em única discussão, votação nominal e maioria simples; e
Projeto do Executivo
Projeto de Lei nº 076/2015-E, de 24/08/2015, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 1.387. 817, 08 (um
milhão, trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e oito centavos), no
orçamento vigente”; e
Projeto de Lei nº 077/2015-E, de 27/08/2015, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
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Excepcionais de São Roque - APAE, e dá outras providências”.
Projetos do Legislativo
Projeto de Lei n° 073/2015- L, de 02/09/2015, de autoria do Vereador Flávio Andrade de
Brito, que “Dá denominação de Rua João Correia, à Via Pública localizada no Loteamento
Jardim do Sol, Distrito de Maylasky”; e
Projeto de Resolução nº 019/2015-L, de 14/09/2015, de autoria do Vereador Mauro
Salvador Sgueglia de Góes, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de
Assuntos Relevantes – CAR, instituída com a finalidade de apurar a viabilidade da
implantação do trem turístico em São Roque e o possível leilão dos equipamentos pela
Prefeitura”.
Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
José Carlos de Camargo – nºs: 190. Solicita informações sobre a possibilidade de
construção de um posto de saúde no Bairro Alto da Serra;
Vereador Adenilson Correia – nºs: 192. Solicita informações sobre a possibilidade de
construção de uma UBS- Unidade Básica de Saúde no Bairro Taipas de Pedra. Alto da Serra;
193. Solicita informações sobre a possibilidade de construção de uma creche na Estrada da
Pedra, antiga “EMEIF Benedito dos Santos Rocha”; 194. Solicita informações sobre a
possibilidade de construção de uma alça de acesso ou de um trevo no Distrito de Maylasky,
que liga o Distrito de São João Novo à Rodovia Eng. Renê Benedito Silva; 195. Solicita
informações sobre a possibilidade de implantação de uma alça de acesso na entrada da Vila
Vilma, na altura do Km 52,8 da Rodovia Raposo Tavares; e 199/2015. Solicita informações
sobre a possibilidade de colocação de pára-raios na quadra da Escola Benedito dos Santos
Rocha.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 197. Solicita a implantação de
Central de Telecomunicações de Emergências (sistema telefônico único para recepcionar
ligações de emergências para a Policia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Defesa Civil,
Disque Denúncia e Bombeiros), em nosso Município; 198. Solicita informações sobre a
implantação pública no Município; 201. Solicita a convocação da Senhora Fabíola Brandão
Averoldi, Administradora da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, para prestação de
esclarecimentos referentes à gestão da entidade no período da intervenção; 204. Solicita
informações sobre a construção das casas populares no Jardim Santa Vitória, Bairro
Campinhinha; 208/2015. Solicita informações sobre as providencias tomadas pela Prefeitura
em relação às casas que tiveram a estrutura afetada pelo córrego localizado na Rua Capitão
Messias.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Donizete Plínio Antonio de Moraes –
nº: 200/2015. Solicita informações sobre a possibilidade de ligação de rede de água nas
vias públicas do Bairro Cascavel;
Vereador Flávio Andrade de Brito – nº: 202/2015. Solicita informações de serviços de
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manutenção e conservação de espaço físico do CCI;
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 203. Solicita informações referentes à reforma do
prédio onde funcionava a EMEIF, Benedito dos Santos Rocha, Alto da Serra; 205/2015.
Solicita informações sobre a possibilidade de manutenção em abrigo de ônibus localizado na
Vila Lino, Bairro do Caetê;
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 206/2015. Solicita
informações sobre o Centro de Emergência conhecido por “Albergue”; e
Vereador Israel Francisco de Oliveira – nº: 207/2015. Solicita complemento das
informações solicitadas através do Requerimento n° 140/2015 que “Solicita informações
referentes a EMEF Profº Tibério Justo da Silva, Distrito de Maylasky
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 1557. Solicita realização de
serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Estradas da Batalha e Capim Fino;
1558/2015. Solicita serviços de operação tapa buraco na Estrada Velha do Carmo, entre a
Tia Lina e Capim Fino;
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: – nº 1559. Solicita realização de manutenção das
escolas localizadas no Distrito de São João Novo; 1560. Solicita com urgência a implantação
de lombadas na Rua José Benedito Rodrigues, em frente ao n° 207 e 227, Distrito de São
João Novo; 1561. Solicita informações sobre a possibilidade de colocação de um abrigo de
ônibus na Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, próximo ao pesqueiro Vale Verde, Bairro
Volta Grande, Distrito de São João Novo; 1562. Solicita a colocação de 02 (dois) abrigos
para proteger as crianças que esperam pelas Vans de transporte escolar na Estrada do Paiol,
Fazenda Roma, Distrito de São João Novo; 1563. Solicita implantação de duas lombadas na
Rua Carlos Pedroso, Jardim Ponta Porã, Distrito de Maylasky; 1564. Solicita a instalação de
câmeras de segurança no centro comercial do Distrito de São João Novo; 1565. Solicita a
ampliação da Creche do Distrito de São João Novo; 1566. Solicita informações sobre a
possibilidade da reforma da Praça Takeshi Ishimaru, incluindo a construção de 02 (dois)
banheiros, no Distrito de São João Novo; 1567. Solicita pavimentação asfáltica em travessa
localizada ao lado do Ginásio de Esportes (aproximadamente 100 (cem) metros), Distrito de
São João Novo; 1568. Solicita implantação de 03 (três) postes com bico de luz na Travessa
Localizada ao lado do Ginásio de Esportes, Distrito de São João Novo;
Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 1569. Solicita construção de mais salas de
aulas em todas as CEMEI do Município;
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1570. Reitera pedido feito através da Indicação n°
1460/2015, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada na Estrada da
Serrinha do Carmo, Travessa Ernesto Firmino de Moraes e Travessa Rosário Firmino de
Moraes; 1460. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1346/2015, solicitando serviços
de motonivelamento, cascalhamento e roçada na Estrada da Serrinha do Carmo, Travessa
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Ernesto Firmino de Moraes e Travessa Rosário Firmino de Moraes; 1571. Reitera pedido feito
através da Indicação n° 314/2015, solicitando alargamento da Travessa Ernesto Firmino de
Moraes, localizada no Bairro da Serrinha; 1572. Reitera pedido feito através da Indicação n°
295/2015, solicitando serviço de motonivelamento, cascalhamento e limpeza na tubulação de
águas pluviais nas Ruas Michel Kalinin e Ten. Moacyr Simões, loteamento Clube dos Oficiais,
Bairro do Carmo; 1573. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1490/2015, solicitando
serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada nas Ruas Azaléias, das Rosas, das
Hortências e das Orquídeas, localizadas no Portal do Carmo; 1574. Solicita serviços de
motonivelamento e cascalhamento para as Ruas Sarah G. Rocha, Benedito S. Rocha, Central
do Alto, Dona Julieta e Estrada dos Vargas, localizadas no Loteamento Monte Verde, Bairro
Caetê; 1575. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada na Estrada
Mario de Almeida, Rua Pinheiral, Rua George Hiroki e Travessa Guatieri Martinelli Neto,
localizadas no Bairro Taipas de Pedra; 1576. Solicita serviços de motonivelamento,
cascalhamento e roçada nas Alamedas das Arapongas, Beija Flor, Bem – te – vi, Rouxinóis e
Tico-Ticos, localizadas no Loteamento Vale das Andorinhas, Bairro do Carmo; 1577. Reitera
pedido feito através da Indicação n° 1001/2015, solicitando execução de serviços de
manutenção no Ponto de ônibus da Vila Lino, Bairro Caetê; 1578. Solicita limpeza da caixa
de captação das águas pluviais localizado na Estrada Quilombo do Carmo; 1579. Reitera
pedido feito através da Indicação n° 1383/2015, solicitando operação “tapa-buraco” em
trecho da Estrada Municipal do Carmo, Bairro do Carmo; 1580. Solicita colocação de ponto
de ônibus na Rod. Engenheiro Rene Benedito Silva (próximo da entrada Sítio Santa Clara),
Distrito de São João Novo.
Moções:
Vereador José Antonio de Barros – nº 206. De Congratulações ao “Salão de Beleza
Shampoo”, em face da passagem dos seus 25 anos de existência; e 235/2015. De Pesar
pelo falecimento da estimada Senhora Mariana Leite Atqueira;
Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº 219. De Congratulações ao Soldado PM Paulo
Ricardo de Oliveira Costa e o Cabo PM José Ricardo de Moraes; 233/2015. De Pesar pelo
falecimento do estimado Senhor Roque Pierre;
Vereador Etelvino Nogueira – nº 220/2015. De Repúdio à descriminalização do porte de
Drogas para consumo próprio no Brasil;
Vereador Alacir Raysel – nº: 223/2015. De Congratulações ao Aniversário do Grêmio
União Sanroquense;
Vereador Adenilson Correia – nº: 229. De Congratulações ao Instituto Indago de SP, em
face do Projeto “Um Passo de Casa Vez”, realizado na EMEF Prof. Tibério Justo da Silva e
234/2015. De Pesar pelo falecimento da estimada jovem Juliana Rocha Medeiros dos
Santos, carinhosamente conhecida como “Juju”; e
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº 236/2015. De Pesar pelo
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falecimento do estimado Senhor João Demetrio Pieroni.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moções de Congratulações – nºs: 206, 219, 223 e 229/2015 – foram aprovadas por
unanimidade;
Moção de Repúdio – nº: 220/2015 – foi aprovada por unanimidade;
Moções de Pesar – nºs: 233 a 236/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará; e
Indicações – nºs 1557 a 1580/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:

1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que na Sessão de hoje, justifica seu voto feito
na Sessão passada, a favor ao Parecer Contrário do Tribunal de Contas, à aprovação das Contas
Municipais do ano de 2010, do Ex-Prefeito Senhor Efaneu Nolasco Godinho, que pela terceira vez
essas contas entram neste Legislativo para votação, e não são aprovadas, porque não concorda
com o fato da não aplicação em tempo, do recurso destinado à Educação( FUNDEB). Diz que vem
sendo criticado pela população por ter votado contra a aprovação das contas do Ex-Prefeito.
Questiona o motivo, do Ex-Prefeito Senhor Efaneu Nolasco Godinho, na sua atuação como
Vereador ter permitido a demolição da Casa do Barão e não ter feito nada para impedir que esse
Patrimônio da Cidade fosse demolido.
Aparte Vereador Adenilson Correia: Fala que se sente constrangido com demolição do
espaço público da Casa do Barão.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Lembra que o Ex-Prefeito, era Vereador na época da
demolição da Casa do Barão, onde hoje está construída a Casas Pernambucanas. Comenta que o
Ex-Prefeito não teve apreço com os Patrimônios públicos da Cidade.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que conheceu essa Casa do
Barão. Fala que há algum tempo atrás os Vereadores entraram com uma Indicação solicitando a
isenção de impostos como incentivo aos donos de imóveis antigos, para melhor conservação dos
imóveis antigos da Cidade. Diz que com relação às contas do Ex-Prefeito, ele aplicou o recurso
financeiro na Educação, fora do prazo, que o próprio Tribunal de Contas reconhece isso. Faz essa
correção para que fique bem claro que o Ex-Prefeito aplicou o dinheiro na educação, e que ele foi
austero com o dinheiro público.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que vem sendo criticado na Internet por algumas
pessoas e por isso vem esclarecer seu voto, na Sessão passada. Informa que o grupo do ExPrefeito, não teve apreço com os Patrimônios públicos. Lembra que o Casarão também foi
demolido. Deixa claro que votou consciente a favor do Parecer Contrário do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, contra a aprovação das Contas Municipais do ano de 2010, do ExPrefeito. Fala que o Ex-Prefeito tinha que aplicar os 95% na Educação, deixou de cumprir a Lei.
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Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz não saber o que aconteceu com a
propriedade ao lado do Naco Base. Diz que vê necessidade de saber a quem pertencia essa
propriedade.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Informa que o Ex-Prefeito comprou aquela propriedade
e melhorou a rua com asfaltamento. Diz que isso será investigado e se houver irregularidades
será investigado pelos Vereadores.
Aparte Etelvino Nogueira: Lembra que a Praça localizada frente ao Shopping, era um bem
público, e neste Governo deixou de ser bem público. Diz que o Nobre Vereador Alfredo Estrada
está coberto de razão, porque precisamos esclarecer o que aconteceu com esse bem público do
Município.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que todos os Vereadores têm História. Ressalta que
é função do Vereador fiscalizar os atos do Prefeito, e que os Vereadores estão aqui para cobrar
do Senhor Prefeito.
2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Afirma que voto não se discute, o Tribunal
teve o seu Parecer aceito e fim. Comenta que a diferença de 0,13%, do valor montante, aplicado
fora do prazo na Educação, nas Contas Municipais do ano de 2010. Fala que o Ex-Prefeito, não
cumpriu a Lei, porque reservou o recurso para pagamento da empreiteira, que estava construindo
uma escola, e não se tinha certeza se a mesma concluiria a obra, e depois pagou e enviou a
informação ao Tribunal de Contas. Fala que o voto é aberto para que cada Vereador mostre a sua
cara. Diz que considera injustiça a reprova das Contas Municipais de 2010, do Ex-Prefeito, e não
concorda com reprova das contas pelos Vereadores. Diz que é um valor baixo para um
empresário do porte do Ex-Prefeito Senhor Efaneu Nolasco Godinho. Informa que as Contas
Anuais do Prefeito atual Senhor Daniel de Oliveira Costa, estão vindo a este Legislativo para
julgamento. Diz que nessas Contas anuais, constam muitas irregularidades, e corre processo de
improbidade administrativa no Ministério Público, como compra com valores superfaturados de
playgrounds e lousa digital, e isso vai ser analisado, e quer ver como os Vereadores vão votar.
Informa que aguarda respostas do Senhor Prefeito aos Requerimentos de sua autoria, no qual
que questiona sobre o empreendimento das casas do Jardim Santa Vitória, questiona, se são
casas populares, qual é a participação da Prefeitura, e quem está sendo beneficiado e sobre o
córrego da Rua Capitão Messias. Diz que em abril deste ano convocou a Sabesp, a Via Oeste, e a
Defesa Civil, para verificar a situação do córrego da Rua Capitão Messias. Cobra providências da
Prefeitura, para viabilizar a canalização do córrego, da Rua Capitão Messias, que está
transbordando, provocando enchente, e colocando em risco as casas construídas ao longo do
mesmo. Informa que com as chuvas das últimas semanas, as casas tendem a desabar, e que
parte da casa do Senhor Benê e Dona Clarice de Arruda, está em ruínas, uma parte junto a
piscina, e um prédio ao lado, está com suas bases comprometidas. Ocorreu que cada residência
canalizou o córrego no fundo do seu quintal. Diz que vem sendo cobrado pela população a
canalização dos córregos da Rua Capitão Messias, que vem da Avenida São Roque. Cobra do
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Senhor Prefeito os serviços de poda de árvores, bem como a execução de operação tapa buraco
no Jardim Villaça e Jardim Mosteiro.
3. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre seu entendimento referente ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, que é uma Instituição importante para nos Vereadores, porque
auxilia-os na fiscalização, junto ao Executivo, acolhe as representações encaminhadas, acaba nos
assessorando devido a sua estrutura técnica muito boa, que os Vereadores não têm na maioria
das câmaras , mas mesmo assim precisamos observar , bem os apontamentos feitos nos
relatórios do Tribunal de Contas, que sugerem rejeição ou aprovação das contas anuais dos
prefeitos. Diz que a conta de 2010, obteve um parecer desfavorável porque não atingiu os 95%,
dos valores referente ao FUNDEB, dentro do prazo, do ano de 2010, ficou apenas 0,13 centésimo
,
que resultou num valor de R$ 47.000,00, que foram pagos fora do prazo apenas , Faz
comparações dos Relatórios das contas de 2010, com o Relatório das contas de 2013, para que
os Vereadores façam uma análise dos posicionamentos do Tribunal de Contas. O Relatório
prévio do TC, referente as contas de 2013, tem vários apontamentos como: Planejamento das
Políticas Públicas; Resultado da Execução Orçamentária; Fiscalização da Receita; Lei de Acesso à
Informação; Fidedignidade dos dados informados no Sistema Audesp; Dívida de longo Prazo,
Contratos não remetidos ao Tribunal;Quadro de pessoal , em cargo em comissão não tem na Lei
Municipal as especificações dos critérios para contratação ; Análise das exigências legais,
Remanejamento de 34% do orçamento de 2013 , isso demonstra a falta de planejamento); e
por este motivo o Ministério Público de contas sugeriu a reprovação das Contas do ano de 2013,
Lembra da compra dos playground , no valor de um milhão e sessenta mil, pago em 2013, e das
lousas digitais no valor de quinhentos e sessenta mil reais, pagos em janeiro de 2014; consta no
relatório de 2013 duas denúncias uma sobre o caso das obras da Avenida Bandeirantes deste
vereador , e outra do Ex-Vereador José Carlos Baroni Garcia,referente a contratação da empresa
Remo, para montagem da iluminação de natal e decorativa, esclarece que não entendeu porque
as representações feitas por mim e pelo Vereador Donizete , não constam nos apontamentos no
Relatório do ano de 2013 , referente as compras dos playgrounds , protocolada em 17/03/2014 ,
TC- 677/009/14 e das lousas digitais , protocolada em , 30/05/2014 TC - 2600.989.14-9 que
foram pagas em 2014 , mais não consta no Relatório do Tribunal de Contas de 2013 . Comenta
que junto ao Vereador Donizete protocolamos duas representações na Promotoria de Justiça de
São Roque, a das Lousas Digital, em 19/05/2014, protocolo, 466/14 e dos playgrounds, em
14/03/2014, protocolo 227/14 , portanto questiona qual Prefeito está certo, o que obteve no
Relatório do Tribunal de Contas de 2010, parecer desfavorável porque não atingiu os 95% do
FUNDEB, dentro do ano de 2010, e restando apenas 0,13 centésimo, no valor de R$ 47.000,00,
reservado para pagamento da obra e pagou posteriormente ao prazo, ou aquele Prefeito, que
para atingir a meta, e não incorrer em erro possa ter gasto recurso do Fundeb , no montante
de R$ 1.600.000,00 nas compras de equipamentos , como playgrounds e lousas digitais, e
contratação de empresas , fica esse questionamento a todos , Afirma que não discute voto de
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Vereador e respeita a todos, finaliza comentando que recebeu uma mensagem do Nobre
Vereador Alfredo Fernandes Estrada, com os seguintes dizeres que é “Proibido destruir amizade
por causa de política, que cada um respeite a liberdade de escolha do outro”. Esclarece que fez
essas colocações porque o Tribunal de Contas, com esses apontamentos acaba gerando
discussões entre os vereadores.
4. Vereador Flávio Andrade de Brito: Agradece à VUNESP pelo envio de Ofício a este
Legislativo, ao Presidente e demais Vereadores, em resposta ao comentário feito por um
Vereador na Tribuna, feito na semana passada sobre a VUNESP e ao concurso público. Deixa o
Ofício à disposição das pessoas que assistiram o debate sobre o concurso público. Esclarece que
semana passada recebeu uma ligação de pessoas reclamando de cachorro mordendo as pessoas
nas ruas. Afirma que apenas acionou a Zoonoze, para resolver a situação. Diz que algumas
pessoas ficam fazendo comentários maldosos, no Face Book. Fala que esteve no local e constatou
que existe uma Senhora que possui trinta e cinco cachorros. Diz que a pessoa criadora de
cachorro tem direito de criar cachorro, mas tem que respeitar o direito dos outros. Comenta que
a Zoonose, já havia detectado o problema dos cachorros. Parabeniza a Senhora por cuidar dos
cachorros. Diz que pessoas vêm reclamando da existência de ratos em São João Novo, mas
constatou que muitas pessoas alimentam cachorros nas ruas, e o resto dos alimentos ficam para
os ratos. Esclarece que está a disposição das pessoas que tiver problemas com cachorros nas
ruas. Agradece ao Senhor Miguel da Prefeitura, pelo bom atendimento e pelo belíssimo trabalho
executado no Bairro Vota Grande, São João Novo. Cobra do Senhor Prefeito a volta das máquinas
para atender o Distrito de São João Novo, porque as estradas estão em péssimo estado de
conservação.
5. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta sobre o Parecer Contrário às Contas do
Município de 2010, do Tribunal de Contas votado na Semana Passada. Diz que tem respeita a
todos os Vereadores, e a Câmara Municipal é Soberana. Diz que aceita a votação, mas não
concorda com a forma como foi realizada a votação na Sessão passada, favorável ao Parecer
Contrário do Tribunal de Contas, às Contas Municipais de 2010, do Ex-Prefeito Efaneu Nolasco
Godinho. Fala que infelizmente estamos próximos a um pleito eleitoral, tendo em vista que todos
sabem que há cogitação do Ex-Prefeito, estar disputando as próximas eleições, e sabem da boa
aceitação do mesmo pela população, que poderá estar disputando as próximas eleições. Informa
que na atuação do Ex-Prefeito, não houve prejuízo aos cofres públicos, não houve aquisição de
produtos superfaturados. Diz que vê na atual Administração, a falta de respeito com os recursos
público, falta de manutenção nas estradas, e a falta de produtos de limpeza nas escolas, que
devido aos gastos com contratos milionários assinados pelo Senhor Prefeito Daniel de Oliveira
Costa, com os fornecedores e com as empresas prestadoras de serviços. Informa que em visita às
escolas públicas municipais, constatou a falta de manutenção e materiais de limpeza.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Concorda com o comentário do
Vereador Israel, porque falta tudo nas escolas. Critica a má Administração Municipal, por não
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fazer o que é certo. Questiona os Pareceres do Tribunal de Contas, pois um Parecer contrário às
contas do Ex-Prefeito, que segura o dinheiro para pagar a obra escola pública, ser terminada não
é correto, e por outro lado o Parecer Favorável às Contas de 2013, do Prefeito atual, no qual ele
gasta quase dois milhões da Educação, em de produtos superfaturados, para atingir a meta, isso
o Tribunal considera correto. Fala que estamos num País, que tudo o que errado, e considerado
certo, e tudo o que é certo, é considerado errado. Questiona o Tribunal de Contas, e não
concorda com os dois Pareceres apresentados neste Legislativo.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que vê nos quatro cantos do Município, os prédios
públicos e estradas se encontram no abandono, com falta de manutenção. Ressalta que espera
que pelo menos a Prefeitura, mantenha os prédios públicos existentes. Informa o estado de
ruínas que se encontram todos os prédios públicos das escolas municipais, dentre eles a Escola
Pública de Maylasky, a Escola Pública do Guaçú, o Anfiteatro do Cambará, que se encontra
fechado, por falta de manutenção. Fala que a Administração fez descaso com o recurso público,
comprou produtos superfaturados. Diz que respeita o voto de cada Vereador, mas não pode
concordar com o que está acontecendo na Cidade e com o total descaso com os recursos
públicos.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 064/2015-L, de 14/07/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia,
que “Institui o Dia Municipal de Santo Antonio”. Foi aprovado por unanimidade, em única
discussão, votação nominal e maioria simples.
Projeto de Lei nº 077/2015-L, de 27/08/2015, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com a associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de São Roque – APAE, e dá outras providências”. O Vereador Etelvino Nogueira
apresentou o Requerimento Verbal solicitando o adiamento da discussão do Projeto para a
próxima Sessão Ordinária. O Requerimento de adiamento foi aprovado por unanimidade, em
única discussão, votação simbólica e maioria simples
Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 062/2015-L, de 24/06/2015, de autoria do
Vereador Etelvino Nogueira, que “Insere parágrafos ao Art. 326, da Lei Orgânica do
Município, instituindo o Orçamento Impositivo na Estância Turística de São Roque”. Foi
aprovado por unanimidade, em segunda discussão, votação nominal e maioria qualificada;
Projeto de Lei nº 076/2015-L, de 24/08/2015, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 1.387.817,08 (um
milhão, trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e oito centavos), no
orçamento vigente. Foi aprovado com 11 (onze) votos favoráveis, dos Vereadores Adenilson
Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Israel Francisco
de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e
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02 (dois) votos contrários dos Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes e Etelvino
Nogueira, em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
5. Requerimentos – nºs 190, 192 a 195, 197 a 208/2015. Foram aprovados por
unanimidade, em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Adenilson Correia: Cobra do Senhor Prefeito uma atenção especial para o Distrito de
Maylasky, com a realização de melhorias e, em especial da conclusão das obras da construção do
Campo de Maylasky. Fala que vem sendo cobrado pela população pela conclusão do Campo de
Maylasky. Fala que indicou na LDO 90 mil reais, para a construção da casa de zelador para o
campo. Informa que procura os departamentos responsáveis, e ninguém informa de quem é a
responsabilidade da conclusão do campo de Maylasky. Agradece a Administração Distrital e ao
Prefeito Municipal, pela execução de vários serviços de manutenção e limpeza, nas escolas, nas
estradas e na praça da área central do Distrito. Diz que a execução de serviços de manutenção e
limpeza são serviços essenciais no Município. Agradece pela execução de serviços de roçada na
Rua Benedita dos Santos Caparelli, e pela limpeza na Rua da Barroca Funda. Informa que falta
tinta para executar os serviços de manutenção no Distrito de Maylasky. Cobra do Senhor Prefeito
Municipal a execução de manutenção e pintura na quadra e na Escola Tibério Justo da Silva.
Parabeniza o Professor Senhor Ricardo pela coordenação dos esportes Escola Tibério. Fala que
desenvolve o Projeto de Futsal Aliança Maylasky, junto ao coordenador Professor Ricardo.
Agradece ao João Borges, pelas melhorias executadas na Estrada Nossa Senhora de Guadalupe,
na Rua da Barroca Funda, na Praça Odila, e manutenção na escola de Maylasky. Agradece ao
Senhor Paulo, pela retirada do portão velho da quadra de esportes. Convida a população para
exercer a Cidadania, e informa reclamação de lâmpadas queimadas ligue para o nº. 0800 031
1514.
Encerram-se os trabalhos às 21h57min.
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