
 
Ata da 30ª Sessão Ordinária de 15 de Setembro de 2014. 

2º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 
Presidência: Rafael Marreiro de Godoy 

José Carlos de Camargo, 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 18h26min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo. 

1. A Ata da 29ª Sessão Ordinária, realizada em 08 de Setembro de 2014, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 243/2014, de autoria do Vereador 
Israel Francisco de Oliveira, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 242/2014, em regime 
de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 30ª Sessão Ordinária. O Requerimento foi a-
provado por unanimidade em única discussão e votação simbólica; 

3. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 244/2014, de autoria do Vereador 
Israel Francisco de Oliveira, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 241/2014, em regime 
de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 30ª Sessão Ordinária. O Requerimento foi a-
provado por unanimidade em única discussão e votação simbólica; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Constitui-
ção, Justiça e Redação do Projeto de Lei nº 075-L, de 26/08/2014, de autoria do Vereador 
Luiz Gonzaga de Jesus, que “Dispõe sobre afixação, em local visível, de informações sobre os 
números de telefone de emergência em todas as salas de aula da rede municipal de ensino”. 
Foi rejeitado por 09 (nove) votos contrários dos Vereadores Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo 
Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de 
Oliveira, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de 
Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes; e 05 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores Adenil-
son Correia, Alacir Raysel, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de Barros e Rodrigo Nunes de 
Oliveira, em única discussão, votação nominal e maioria simples; e 

5. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Constitui-
ção, Justiça e Redação do Projeto de Lei nº 077-L, de 26/08/2014, de autoria do Vereador 
José Carlos de Camargo, que “Institui o Programa Bolsa Creche às crianças que não obtenham 
vagas na rede municipal da Estância Turística de São Roque, por intermédio de convênio com 
Escolas particulares de Educação Infantil e dá outras providências”. Foi rejeitado por unanimi-
dade, em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

Projeto do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº 104-E, de 08/09/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 377.480,00 (trezentos e setenta e 
sete mil, quatrocentos e oitenta reais), no orçamento vigente”. 

 



 

Ata da 30ª Sessão Ordinária de 15 de Setembro de 2014 
2º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

2 

 Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei nº 073-L, de 25/08/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa 

Henriques de Araújo, que “Institui o Dia Municipal da Conscientização e Conservação do Pa-
trimônio Natural do Morro do Saboó”; 

2. Projeto de Lei nº 074-L, de 25/08/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, que “Dispõe sobre a criação do “Fórum Municipal Semestral dos Conse-
lhos do Município de São Roque”; 

3. Projeto de Lei nº 078-L, de 01/09/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Insere a “Expo Moto Show São Roque” no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística 
de São Roque, e dá outras providências”; 

4. Projeto de Lei nº 081-L, de 04/09/2014, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, que 
“Insere o “Projeto Museu de Artes Sacras Dom Ernesto de Paula” no Calendário Oficial de E-
ventos da Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”;  

5. Projeto de Lei nº 082-L, de 08/09/2014, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo, 
que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar e cobrar o preço público pela ocupação de 
espaço de solo urbano, pelo sistema de posteamento de rede de energia elétrica e de ilumina-
ção pública, e dá outras providências”; e 

6. Projeto de Lei nº 083-L, de 10/09/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Dispõe sobre fechamento de buracos ou valas em logradouros e passeios públicos no âmbito 
da Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”;  

Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador José Carlos de Camargo - nº: 238/2014. Solicita informações sobre a instala-

ção de “Academia de Ginástica ao Ar Livre” na Avenida Bandeirante, ao lado do local em que 
acontece a “Manhã de Lazer”; 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira - n°: 240. Solicita cópia de notas fiscais de merca-
dorias distribuídas nas Escolas em 10/09/2014; 241. Solicita informações referentes ao Giná-
sio de Esportes Gentil Tizo de Moraes Junior, localizado no Bairro do Guaçu; 242. Requer a 
convocação do Diretor de Turismo e Cultura Senhor Roque Gabriel Rodrigues; da Chefe de 
Serviços Técnico-Cultural Srª. Camila Souza; e do Chefe da Divisão de Esportes Sr. Flávio Fer-
nandes Rodrigues “Pupo” para prestarem esclarecimentos; 243. Solicita a inclusão do Reque-
rimento n° 242/2014 em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da Sessão Ordi-
nária, de 15/09/2014; 244/2014. Solicita a inclusão do Requerimento n° 241/2014 em regi-
me de tramitação de urgência especial, na pauta da Sessão Ordinária de 15/09/2014. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 1356. Solicita a execução de 

serviços de limpeza e desentupimento dos ralos instalados na região central da cidade (calça-
dão da Rua Dr. Stevaux, Praça da Matriz e passeios centrais, além das tubulações instaladas 
sob as faixas de pedestre elevadas-lombofaixas); 1359. Solicita a implantação de mais pontos 
de iluminação pública nas proximidades da estação ferroviária central, ponto turístico munici-
pal; 1390/2014. Solicita remoção de galhos de árvore quebrados e que estão prestes a cair 
sobre a Rua Professor Tibério Justo da Silva, Jardim Bela Vista, em trecho ao lado da cancha 
de malha e bocha; 

2. Vereador Adenilson Correia – n°s: 1357. Solicita a colocação de placas indicativas da 
localização da nova sede da OAB – Subseção de São Roque; 1360. Solicita ao Departamento 
de Trânsito a realização de palestras do Projeto Educa Trânsito na Rede Municipal de Ensino 
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em comemoração a Semana Nacional de Trânsito; 1361. Solicita ao Poder Executivo a revita-
lização do sistema de água do complexo Central Cultural Brasital; 1362. Solicita ao Poder E-
xecutivo a disponibilização de espaço físico, bem como a compra de equipamentos para fun-
cionamento do Conselho Municipal de Educação; 1363. Solicita a reformulação da Gestão de 
Trabalho da Cooperativa de Lixo Reciclável de São Roque; 1364. Solicita ao Poder Executivo a 
utilização de área do município, visando a construção de uma EMEF no Distrito de Maylasky; 
1365. Solicita ao Poder Executivo a utilização de área no Distrito de Maylasky visando a cons-
trução de moradia popular junto CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo; 1366. Solicita ao Poder Executivo a construção de um teatro Munici-
pal no Distrito de Maylasky; 1367. Solicita ao Poder Executivo estudo técnico, visando a viabi-
lidade de implantação de área industrial localizada ao lado do Loteamento do Jardim Ponta 
Porã; 1368/2014. Solicita ao Poder Executivo a padronização dos uniformes do Departamen-
to de Planejamento e Meio Ambiente; 

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 1358/2014. Solicita “operação tapa buraco” na 
Rua Guararema, Vila Nova São Roque; 

4. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 1369. Solicita junto ao setor competente que seja 
implantada a coleta de lixo nas referidas vias: Rua Girassol, Ipê Roxo e Ipê Amarelo, localiza-
das próximo ao Loteamento Jardim Camargo; 1370. Solicita os serviços de motonivelamento, 
cascalhamento e roçada, para as seguintes vias: Rua Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Matão, Mairin-
que, Mariapólis, Manduvi e Mairiporã, rodas localizadas no Loteamento Jardim Camargo, Bair-
ro do Carmo; 1371. Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento para as Ruas 
Estrela Branca, Estrela Azul, Álvaro Augusto Fernandes, Antonio Firmino de Moraes, Sofia Viei-
ra de Moraes, Travessa Sossego e das Torres, localizadas nas proximidades do Loteamento 
Jardim Camargo, Bairro do Carmo; 1372. Solicita a pintura das lombadas da Estrada Munici-
pal do Carmo; 1373. Solicita pintura nos pontos de ônibus localizados na Estrada Municipal do 
Carmo; 1374. Solicita a aquisição de carteira para a EMEF Rabindranath Tagore dos Santos 
Pires; 1375. Solicita motonivelamento, cascalhamento e roçada nas seguintes vias: Estrada 
Mario de Almeida Oliveira, Rua Pinheiral e Rua George Hiroki, Bairro Juca Rocha; 1376. Solici-
ta os serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Octávio Scharlack, Pedro de Jesus 
da Costa e Wanda Bonassi, localizadas no Loteamento Chácara Lago Azul; 1377. Solicita os 
serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Estradas Pilão D’água, Taipas de Pedra, 
das Pedras e Lagoa, no Bairro Taipas de Pedra; 1378. Solicita a substituição da lixeira locali-
zada na Estrada Serrinha do Carmo;  

5. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°s: 1379. Solicita a colocação de um corrimão em 
ponte sobre o córrego localizado no Distrito de São João Velho, Distrito de São João Novo; 
1381. Solicita a realização de limpeza, roçada, pintura e lavagem no Campo de São João No-
vo; 1382. Solicita a colocação de uma lombada na Rua Henrique Pinheiro, próximo ao n° 68, 
Distrito de São João Novo; 1383. Solicita a colocação de dois containers de lixo, em frente a 
escola de São João Novo; 1384. Solicita limpeza do córrego Taxaquara ao lado da Borracharia 
localizada no Distrito de São João Novo; 1385. Solicita a pavimentação asfáltica de aproxima-
damente 100 (cem) metros na Rua Agostinho da Silva, ao lado do Estância Maylasky, Distrito 
de São João Novo; 1386. Solicita a troca de todas as lâmpadas incandescentes por lâmpadas 
fluorescentes, no centro do Comércio de São João Novo; 1387. Solicita o asfaltamento da Es-
trada Ernesto Stocker de Lima Junior, em São João Velho, Distrito de São João Novo; 1388. 
Solicita implantação de rampas de acessibilidade na Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São 
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João Novo; 1389. Solicita pavimentação asfáltica na Rua João Matheus de Barros, Distrito de 
São João Velho; 

6. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – n°s: 1391. Solicita operação 
tapa-buraco na Estrada do Pavão, Bairro do Pavão; 1392. Solicita operação tapa buraco na 
Estrada dos Venâncios; 1393. Solicita a realização dos serviços de limpeza, roçada e capina-
ção na Rua Maria Anésia M. Carvalho, Bairro Guaçu; 1394. Solicita retirada de lixeiras locali-
zadas nas Estradas da Grama e Vinho; 1395. Solicita a implantação de uma “horta orgânica” 
no sitio da Casa Grande do Carmo; 1396. Solicita colocação de um ponto de ônibus e uma 
lombada de frente a Vila Carriço; 1397. Solicita realização de motonivelamento e cascalha-
mento nas vias públicas dos Loteamentos Vinhedos I, II e III; 1398. Solicita a limpeza das 
vielas localizadas no Loteamento Vinhedo III; 1399. Solicita a construção de área de lazer nos 
Loteamentos Vinhedos I, II e III; 1400/2014. Solicita construção de uma pista de atletismo 
o Estádio Egidio Caetano, Vila Nova São Roque. 

Moções: 
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira – nº: 224. De Congratulações a escritora Sueli 

Fernandes de Oliveira, em face do lançamento do livro “Amável Presente”; 237/2014. De 
pesar pelo falecimento do estimado Senhor Pedro Nunes de Paula; 

2. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira - n°s: 230/2014. De Congratulações à Comissão 
Organizadora da Expo Moto Show São Roque; 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo - n°s: 218/2014. De pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Antonio Saqui; 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°: 232. De pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Maria de Jesus Ramos; 233/2014. De pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
Marisa da Rosa Dias; 

5. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes - n°: 234. De pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Antonio Conte; 236/2014. De pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
Benedita Eli de Camargo Garcia;  

6. Vereador Adenilson Correia – nº: 235. De pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
Lucia Rosa de Santana Rubim; 238/2014. De pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
Noezia Floresta Vilela; 

7. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – n°: 239/2014. De pesar pelo falecimento da estimada 
Senhor Catarina Maria de Jesus. 

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

1. Moções de Congratulações nºs: 224 e 230/2014 – foram aprovadas por unanimidade; 
2. Moções de Pesar nºs: 231 a 239/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará; 
3. Indicações – nºs: 1356 a 1379, 1381 a 1400/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Informa que recebeu no dia dez de setembro, uma 

denúncia de uma escola pública sobre a entrega da merenda escolar. Diz que foi ao local para 
averiguar, e viu um veículo do Departamento da Educação, entregando os produtos alimentí-
cios, e constatou que nas caixas constavam alimentos diferenciados dos constantes na Nota 
Fiscal, e que a mesma estava com valor excessivo para aquele produto alimentício, conduziu o 
entregador à Prefeitura para as devidas providências. Informa que o Senhor Prefeito publicou 
no jornal, uma matéria enganosa referente a este Vereador chamando-o de “Politiqueiro”. Aler-
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ta ao Governo Municipal que há necessidade de se elaborar um planejamento de despesa, eli-
minar os gastos excessivos com aluguel de veículos, e contratos abusivos, como o da empresa 
coletora de lixo. Fala que foi informado por munícipes que algumas pessoas levaram informa-
ções mentirosas referentes à sua pessoa aos funcionários da Guarda Civil Municipal. Diz que 
como Vereador atua e defende os direitos de melhorias para os profissionais da referida Guar-
da. Cobra da Administração respeito para com os Vereadores e com os seres humanos, como 
com as famílias carentes ocupantes das casas populares inacabadas do Bairro do Goianã, que 
estão com ordem Judicial de desocupação dos imóveis. Pondera que são seres humanos de 
baixa renda e sem recursos para adquirir moradias. Fala que protocolou um Requerimento para 
saber e acompanhar o desfecho do caso da reintegração de posse da Prefeitura, e como se 
procederá retirada das famílias com crianças, que se apossaram das casas populares abando-
nadas do referido bairro.  
Aparte do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Parabeniza o Vereador 
Israel Francisco de Oliveira pela explanação do assunto sobre a Ação de reintegração de posse 
do Senhor Prefeito, e do destino que se dará às famílias carentes, com crianças que precisam 
de moradias dignas, e estão em situação difícil.   
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Sugere e quer fazer parte de uma comissão de Ve-
readores para acompanhar os procedimentos do Senhor Prefeito em relação ao caso do despe-
jo dos moradores das casas populares.   

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que foi procurado por munícipes que informaram 
sobre a carência de Professores na Escola Maria Aparecida de Oliveira Ribeiro, da Vila Nova 
São Roque. Informa que procurou o Diretor da referida escola, que confirmou a necessidade 
desses profissionais, e que as crianças permanecem na classe assistindo vídeos, com prejuízo 
no aprendizado das matérias escolares. Cobra do Governo Municipal providências para admis-
são de Professores para a escola pública do Bairro da Vila Nova São Roque. Fala que há muito 
vem reivindicando do Governo Municipal providências para recapeamento asfáltico para as ruas 
da Vila Nova São Roque, bem como para o itinerário do ônibus. Ressalta que como Vereador 
atua em prol das prioridades dos munícipes e luta para apontar e resolver os problemas, mas 
que para isso é necessário uma atenção especial do Senhor Prefeito para atender às solicita-
ções dos Vereadores e executar as obras de melhorias.  
Aparte do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala sobre a má administração 
do Senhor Prefeito, sem planejamento, com despesa maior do que o arrecadado, e com muitos 
processos de representações no Tribunal de Contas.    
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Reivindica as devidas providências da Administração, pa-
ra a rede de esgoto com vazamento que corre a céu aberto, nas ruas da Vila Nova São Roque. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz que sente honrado em ver 
nesta noite, a segunda Sessão desta Legislatura com maior público, no exercício da democraci-
a. Faz um breve relato sobre seu mandato, que define como “Mandato Cidadão”, que no decor-
rer de um ano e nove meses, esteve ligado à fundação de nove associações e duas cooperati-
vas, e que atua em todos os Bairros da Cidade. Relata que em 2013, sua produção Legislativa 
foi de 27 Projetos de Leis aprovados, dos quais apenas, três são de denominação, apresenta-
dos, e que em 2014, apresentou 14 Projetos de Leis aprovados, e dos quais apenas dois são 
de denominação. Diz que assim se identifica e justifica sua presença nesta Câmara. Fala sobre 
lixo acumulado na Cidade, por falha da empresa coletora, que recebe valor alto para executar 
os serviços e não o faz, porque os Distritos estão cheios de lixos, como ocorre: nas Estradas da 
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Campininha, da Caatinga, e nos Bairros Capim Fino e Santa Vitória, que estão em meio ao lixo. 
Fala que o terceiro assunto é sobre o Morro do Saboó. Informa que foi realizada a quarta subi-
da de conscientização e limpeza, e que está sendo formado um grupo, para uma reunião que 
se realizará na sexta-feira na Câmara, com a pauta sobre “transformar o Morro do Saboó, em 
fundação ou parque privado”, para que possa ficar para as futura gerações. 
Aparte do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que o Morro do Saboó, 
é um ponto turístico e Patrimônio da Cidade, que está sendo utilizado pelos religiosos, e que 
um pastor fala nos seus programas de televisão, que o “Morro é Santo”. Fala que há necessi-
dade de se coibir essas atitudes.  
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz que o Morro está sendo invadi-
do e explorado por diversos grupos de pessoas. Convida a todos para a referida reunião, e que 
consta na pauta, estudos de um projeto de criação de uma escola ambiental, para se instalar 
no Morro do Saboó. Comenta que tem um Projeto de Resolução que será votado na segunda 
parte da Sessão de hoje, sobre a mudança de horário da Sessão para o período da tarde. Rela-
ta que se contabilizou a presença de 95 (noventa e cinco) pessoas, às 18h45min. Questiona se 
existe Democracia sem a participação da população, e a quem interessa o Plenário vazio no 
horário da Sessão da Câmara.  
Aparte do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que o Tribunal de Con-
tas orienta a realização das Sessões Legislativas no período noturno para participação da popu-
lação.  
Aparte do Vereador Etelvino Nogueira: Diz que atuou como Vereador nas Sessões em to-
dos os períodos, e que o período noturno é o melhor para a realização da Sessão da Câmara. 
Fala que não é o momento de mudança de horário.  
Aparte do Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que há muito que atua como Vere-
ador, e que é a primeira vez, que vê o Plenário cheio, e que muitas situações mudam com a 
participação da população nas Sessões Legislativa. 

4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Expõe no telão do Plenário, fotos do acúmu-
lo de lixo, no Distrito de Canguera. Fala que na gestão passada se pagava em torno de 300 e 
340 mil reais para o contrato da coleta de lixo, e que nesta gestão, no ano passado foi pago o 
valor de 350 a 400 mil reais, e que no contrato atual consta o valor de 700 mil reais, só para a 
empresa coleta de lixo, mas não se tem a prestação do serviço da empresa coletora em todo 
Município, como nos Bairros do Pavão, Caeté e Bairro do Carmo, no Distrito de Canguera. Diz 
que são pagos aproximadamente 5 milhões ao ano só para a coleta de lixo. Comenta que em 
conseqüência dos gastos excessivos com essas empresas, não se tem verba para manutenção 
e aquisição de materiais escolares para as escolas públicas.  
Aparte do Vereador Israel Francisco de Oliveira: Alerta ao Senhor Prefeito que os Profes-
sores merecem respeito.  
Aparte do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que viu as varredoras das 
ruas municipais retirando mato das ruas com as mãos. Fala que há necessidade de se realizar 
licitação para  a empresa coletora de lixo. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que esteve na reunião na Vila do Sos-
sego junto ao Vereador Etelvino Nogueira, e constatou-se que a situação está crítica naquela 
localidade.  
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que há necessidade da Prefeitura realizar um mutirão para 
retirar esse acúmulo de lixo no Município. 
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Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Critica os valores excessivos pagos para ma-
nutenção da iluminação pública, e da constante alteração da taxa de contribuição de ilumina-
ção pública dos munícipes. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Resolução nº 013-L, de 03/09/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, 

que “Dá nova redação ao “caput” do artigo 156 da RESOLUÇÃO Nº 13/91 (REGIMENTO IN-
TERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE)”. O Vereador Ade-
nilson Correia, autor do projeto, solicitou a retirada. O requerimento verbal foi aprovado por 
unanimidade, em única discussão e votação simbólica; e  

2. Requerimentos – nºs: 238, 240 a 242/2014. Foram aprovados por unanimidade, em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Adenilson Correia: Diz que se sente satisfeito por atuar neste Legislativo em prol 

de melhor qualidade de vida para os munícipes. Refere-se à revogação do Decreto 8002/2014, 
que extinguia os direitos do funcionalismo publico. Cumprimenta os Professores, pelo exercício 
da Democracia e da cidadania defendendo os seus direitos junto ao Poder Público. Parabeniza 
o Major José Robson Nogueira, pelo trabalho desenvolvido na rede municipal de ensino, com 
incentivos aos jovens para ingresso na carreira da Aeronáutica. Comenta que 645 cidades gos-
tariam de ter o empreendimento da construção de um aeroporto, como o que será construído 
em 2015, no Município de São Roque, que proporcionará geração de empregos. Ressalta que o 
Distrito de Maylasky, necessita de atenção especial para melhorias na segurança pública. Cobra 
do Comandante da Guarda Civil Municipal providências para disponibilizar a base móvel nas 
proximidades da praça, do núcleo comercial, da Creche e EMEI e do Mercado Três Irmãos. Fala 
que será construído um portal na divisa do Distrito de São João Velho, que melhorará a segu-
rança. Cobra do Governo Municipal providências para um investimento na Educação com a 
construção de escolas, EEMF, Creche e EMEI, no Distrito de Maylasky.  

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que vê a alegria dos Vereadores ao ver a 
participação da população na Sessão Legislativa, porque na Legislatura anterior não se via Pla-
téia. Comenta sobre os erros da Administração desde o início da Legislatura, com a contratação 
em excesso de cargos comissionados, com uma folha de pagamento com valor absurdo, e que 
maior parte dos admitidos são os ex-candidatos que não conseguiram se eleger. Diz que toda 
semana se vê no Plenário as reclamações dos Vereadores sobre a má administração do Execu-
tivo. Fala que a Administração tem sorte porque não choveu, e que se começar a chover, será 
um problema sério, porque as estradas estão em situação precária e a Diretoria de Obras não 
conta com estrutura adequada para a época das chuvas. Relata que toda semana ouve neste 
Plenário, comentários dos Vereadores sobre a má administração do Senhor Prefeito. Diz que 
perdeu-se a UPAI, que seria construída na Avenida Bernardino de Lucca, por descaso dessa 
Administração, e que o Diretor de Saúde se desculpou dizendo que se construiria a UPA II. In-
forma que a instalação da UPAII é impossível em cidade com menos de cem mil habitantes. 
Fala que o Prefeito contratou três interventores para a Santa Casa, no valor de R$ 36 mil reais 
ao mês, e que por lado se vê carência de vagas nas creches do Bairro do Guaçu. Relata que a 
empresa coletora de lixo recebe um valor excessivo e não vem executando os serviços, a Cida-
de está cheia de lixo. Alerta que diante dos atos de desmandos e desperdício de dinheiro públi-
co, após as eleições os Vereadores se reunirão para decidir os destinos dessa Administração.  
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3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Cumprimenta ao Vereador Adenilson 
Correia (MESTRE KALUNGA), pelo entendimento e pela retirada do Projeto de Resolução nº 
13/2014-L, que transferia o horário das Sessões Ordinárias Semanais, para o período da tarde. 
Fala que foi informado por munícipes que um funcionário, que ocupa o cargo de fiscal da Pre-
feitura, foi sequestrado. Cobra do Senhor Prefeito providências para proporcionar segurança 
aos fiscais, e apuração dos fatos ocorridos. Relata que o Senhor Prefeito foi avisado inúmeras 
vezes por este Vereador sobre as deficiências da empresa construtora, desde a elaboração dos 
Projetos até o abandono das obras inacabadas causando prejuízos ao Município, como as obras 
do centro esportivo, do Jardim Bandeirantes, e da construção das casas populares, na Rua 
Paolo Sabbatini, no Bairro Paisagem Colonial, que foram invadidas por populares, resultando 
em um problema social, pois foi decretada pelo Juiz a reintegração de posse, com a desocupa-
ção das casas populares. Diz que este Vereador foi procurado por alguns moradores das casas 
invadidas, na referida rua, que solicitaram ajuda, porque são pessoas de baixa renda, e não 
têm moradias. Relata que espera que a Justiça tome providências preservando os direitos das 
crianças. Informa sobre a apreensão realizada pelos Vereadores Etelvino Nogueira e Israel 
Francisco de Oliveira, quando receberam denúncia de munícipes sobre fraude da Merenda Es-
colar, com produtos e nota fiscal alterados, e entende que é uma reincidência, porque esse 
problema vem acontecendo desde o início do Mandato do Senhor Prefeito, primeiro com ali-
mentação estragada, e constatou-se junto ao Conselho de Alimentação, que várias escolas re-
ceberam alimentação vencida. Ressalta que os Vereadores de oposição estão atuantes, e estão 
atentos aos atos de desmandos com o dinheiro público. Informa que fez um Requerimento pa-
ra saber sobre a contratação de empresa de retífica de motor por valor alto, e foi informado 
que a retífica veio de outro Estado. Comenta que alerta ao Senhor Prefeito para conscientiza-
ção sobre os problemas, e para cobrança aos responsáveis. Fala que fiscaliza o dinheiro públi-
co, porque o desperdício de dinheiro público, impede que se realize melhorias no Município, 
como concurso público para aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal. Alerta ao Senhor 
Prefeito para tomar cuidado com seus atos, porque a população está atenta. 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que atuou como Provedor na Santa Casa, e que há 
muito deixou de participar da mesma. Informa que a Santa Casa está sob intervenção da Pre-
feitura, através da Comissão Interventora da Santa Casa, para analisar a situação crítica que se 
encontra. Diz que a empresa Gesti – Gestão e Soluções em Terapia Intensiva realizou uma au-
ditoria, e que esta semana a referida empresa enviou a este Legislativo, um relatório que apre-
senta itens referentes a avaliação da atuação deste Vereador na Santa Casa, quando então 
Provedor. Ressalta que há necessidade de se contratar outra empresa de auditoria, para audi-
tar a empresa Gesti, por inconsistência das informações constantes no documento. Ressalta 
que com apenas dois anos de atuação, essa Administração, apresenta uma série de atos de 
desmandos que provoca revolta à população, e que há indícios de se devolver ao Município, a 
referida Instituição em situação precária, após o processo de Intervenção, e que o mesmo po-
de acontecer com a Prefeitura. Fala que viu no Portal da Transparência da Prefeitura, uma in-
formação do líder do Senhor Prefeito, que visa coleta de assinaturas da população, para apre-
sentar um projeto de iniciativa popular na Câmara, e constatou que se referia ao Projeto de Lei 
nº 096-E, rejeitado na Sessão passada. Diz que esse Vereador vota contra Requerimentos dos 
Vereadores, que é uma ferramenta constante em Lei, para se obter informações sobre os atos 
do Senhor Prefeito, dando a entender que os Vereadores erraram reprovando o referido Proje-
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to. Diz que não se arrepende de ter votado contra o referido Projeto, porque o mesmo apre-
sentava falhas técnicas na elaboração e precisa ser melhorado.   

Encerram-se os trabalhos às 20h46min. 
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