Ata da 32ª Sessão Ordinária de 29 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
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Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Ale xandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira,
Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de
Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy
e Rodrigo Nunes de Oliveira.
Vereador ausente: Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo.
Início dos trabalhos às 18h30min.
Expediente:
Leit ura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes.
A Ata da 31ª Sessão Ordinária, realizada em 22 de Setembro de 2014, foi lida e aprovada por
unanimidade;
O Secretário faz a leitura do Edital nº 086/2014-L, informando sobre a realização de Audiência Pública no próximo dia 30 de Setembro, às 14h00min, no Plenário “Dr. Júlio Arantes de
Freitas”, que visa a “Apresentação à Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara, da demonstração e Avaliação do cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre do ano de 2014”;
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Constituição, Justiç a e Redação do Projeto de Lei nº 080-L, de 04/09/2014, de autoria do Vereador
Donizete Plínio Antonio de Moraes, que “Autoriza a Guarda Civil Municipal de São Roque a utilizar decibelímetro, e dá outras providências”. Foi rejeit ado por 12 (doze) votos contrários dos
Vereadores Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio
Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brit o, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rodrigo Nunes de Oliveira, e 01 (um) voto favorável do Vereador Adenilson Correia, em única discussão, votação nominal e maioria simples;
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Constituição, Justiç a e Redação do 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 preço público pela ocupação de espaço de solo urbano, pelo sistema de posteamento de rede de energia e de iluminação pública, e dá outras providências”. Foi rejeit ado por unanimidade, em única
discussão, votação nominal e maioria simples.
Projetos do Executivo:
Veto nº 011-E, de 22/09/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o
autógrafo nº 4.250/2014 (Projeto de Lei nº 061-L, de autoria do Vereador Adenilson Correia,
que dispõe sobre a gratuidade do ingresso de pessoa com necessidade especial em qualquer
evento destinado ao público, e dá outras providências”;
Veto nº 012-E, de 22/09/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o
autógrafo nº 4.251/2014 (Projeto de Lei nº 062-L, de autoria do Vereador Adenilson Correia,
que dispõe sobre a obrigatorie dade da presença de tradutor e interprete da língua brasileira de
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sinais (libras) língua portuguesa, em qualquer evento aberto ao público, promovido pelo Poder
Executivo ou Legislativo da Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”;
Projeto de Lei nº 108-E, de 22/09/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
abertura de crédito especial no valo r de R$ 2.828.000,00 (dois milhões, oitocentos e vinte e
oito mil reais)”;
Projeto de Lei nº 109-E, de 23/09/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial no valor no orçamento vigente”.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei nº 086-L, de 15/09/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que
“Institui o Dia Municipal do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo: São Roque (DTCEASRO) no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque”;
Projeto de Lei nº 090-L, de 23/09/2014, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo,
que “Institui o prêmio Professor do Ano no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística
de São Roque”;
Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito:
Vereador Israel Francisco de Oliveira - nº: 254. Solicita informações sobre o passeio
público localizado na Avenida Brasil, em frente à Padaria Brasil; 264. Solicita informações sobre queda de cobertura da Creche Allan Kardec; 265/2014. Solicita informações referentes à
Lei Municipal n° 4.237, de 27 de Junho de 2014, que “Dá denominação de Rita Evangelista
Nunes à via pública localizada na lateral do estacionamento do Shopping Center”;
Vereador Alfredo Fernandes Estrada - n°: 255/2014. Solicita informações sobre a
possibilidade de limpeza na Estrada Turística do Morro do Saboó, Bairro do Saboó;
Vereador José Carlos de Camargo – n°: 257. Solicita informações sobre a possibilidade de
a Prefeit ura liberar estacionamento para Munícipes; 263/2014. Solicita informações sobre
bolsas de estudo fornecidas pela FAC São Roque, conforme previsto na Lei Municipal n° 3.403,
de 13/01/2010;
Vereador Etelvino Nogueira – n°: 260. Solicita cópia de relatório das atividades realizadas
na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque; 261. Solicita informações referentes
a implantação da pista de Skate na Rua Bento Antonio Pereira, Jardim Bela Vista; 262/2014.
Solicita informações sobre a implantação dos leitos de UTI e equipamento de tomografia na
Santa Casa.
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1443. Solicita o conserto de bocas de lobo no
centro do Bairro Volt a Grande, Distrito de São João Novo; 1468. Solicita a colocação de abrigo de ônibus na Rodovia Engº Renê Benedit o Silva, esquina com a Rua Antonio de Oliveira
Pinto, próximo ao Bairro São João Velho, Distrito de São João Novo; 1469. Solicita a instalação de câmeras de segurança na área central do Distrito de São João Novo; 1470. Solicita
colo cação de 4 (quatro) postes com bicos de luz na Rua Agostinho Silva, na alt ura dos imóveis
n°s 386 e 768, Distrit o de São João Novo, ao lado do “Estância Maylasky”; 1471. Solicita prolongamento de rede de água na Rua Agostinho Silva, atrás do Estância Maylasky, Distrito de
São João Novo; 1472. Solicita raspa asfáltica para a Rua Agostinho Silva, bem como os serviços de motonivelamento e cascalhamento, Distrit o de São João Novo; 1473. Solicita a colo cação de uma ambulância no Distrito de São João Novo; 1474. Solicita a colocação de container
de lixo, ao lado do Campo do 7 de Setembro, Distrito de São João Novo; 1475/2014. Solicita
a colocação de container em frente a escola de São João Velho, Distrit o de São João Novo;
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2. Vereador Adenilson Correia – n°s: 1449. Solicita ao Poder Executivo a realização de
parceria com a Secretaria de Gestão Pública do Estado para a implantação de um posto do
“Acessa SP” no Distrito de Maylasky; 1450. Solicita ao Poder Executivo a realização de parceria com a Secretaria de Gestão Pública do Estado para a implantação de um posto do “Acessa
SP” no Distrito de São João Novo; 1454. Solicita a construção de gale rias de águas pluviais,
bem como os serviços de motonivelamento e rebaixamento da Rua das Camélias, altura do n°
159, Bairro do Mombaça; 1455. Solicita a construção de lixeiras em alvenaria no Município de
São Roque; 1461. Solicita serviços de limpeza, roçada e capinação de todas as vias públicas
do Jardim Ponta Porã, localizadas no Distrit o de Maylasky; 1462. Solicita os serviços de limpeza, capinação e roçada na Rua Vicente da Costa, na altura do n° 253 (próximo a área industrial) Distrit o de Maylasky; 1463. Solicita sinalização horizontal da rotatória situada ao lado da
Praça Odylla da Silva Arruda, Centro do Distrito de Maylasky; 1464. Solicita limpeza, roçada e
capinação na Rua Julio Rodrigues, Distrito de Maylasky; 1492. Solicita pavimentação de toda
extensão da Rua Nelson Silva Nunes, Loteamento Alpes Fiorentine, localizada no Distrit o de
Maylasky; 1493/2014. Solicita as devidas providências para a realização do “Projeto Cidade
Limpa” em parceria com a TV TEM Sorocaba;
3. Vereador Alacir Raysel – nºs: 1451. Solicita a colocação de cobertura em dois pontos de
ônibus localizados na Rua Prefeito Quintino de Lima, próximo a Marcenaria “Mata Verde”;
1452. Solicita implantação de uma lombada na Rua José Danie l Arnóbio, na altura do n° 68,
localizada no Jardim Renê; 1453/2014. Solicita estudos visando a implantação de lombadas
na Rua Pio XII, Jardim Mosteiro;
4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – n°s: 1456. Solicita conserto de vazamento de
água na Rua Erlindo José da Silva, esquina com a Rua Pedro da Silva, Bairro Guaçu;
1467/2014. Solicita colocação de tampa em boca de lo bo localizada na Rua Moura Garcia,
na altura do n° 22, Vila Santo Antonio;
5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – n°s: 1457. Solicita realização de
limpeza, manutenção e recolocação de caçamba de lixo na Estrada da Campininha de Baixo,
esquina com a Estrada da Capela; 1486. Solicita realização de coleta de lixo domiciliar nos
Loteamentos Vinhedos I, II e III; 1487. Solicita realização de coleta de lixo domic iliar no Bairro do Mirim; 1488. Solicita realização de coleta de lixo domiciliar no Bairro do Caetê; 1489.
Solicita operação tapa-buraco na Estrada Pito Aceso; 1490. Solicita realização de limpeza nas
bocas de lobo localizadas no centro do Município ; 1491/2014. Solicita a realização de limpeza nas valetas localizadas na Rua Dr. Stevaux;
6. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 1458. Solicita serviços de limpeza e
capinação no Cemitério do Cambará, lo calizado no Bairro do Cambará; 1459. Solicita providencias visando a implantação de iluminação pública na Estrada do Moinho, Bairro Santo Antonio ; 1460/2014. Reit era a indicação 1106/2014, solicitando cascalhamento na Alameda
das Andorinhas, paralela à Alameda dois Cardeais (próxima ao Condomínio Mabruk e Haras
Murcass);
7. Vereador Alexandre Rodrigo Soares – n°s: 1465. Solicita mudança da Base da Guarda
Civil Municipal para o Centro Esportivo Bandeirantes; 1466/2014. Solicita transferência do
local de exames de auto escola para o Bairro da Estação (local da Guarda Civil);
8. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 1476. Solicita luminárias para o Loteamento Recanto
Sábia, Bairro do Carmo: 15 (quinze) na Rua do Sabiá, 11 (onze) na Rua do Cardeal, 5 (cinco)
na Rua das Andorinhas, 6 (seis) na Rua dos Pintassilgos e 3 (três) na Rua dos Canários;
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1477. Solicita a substituição da lixeira localizada na Estrada Serrinha do Carmo; 1478. Solicita estudos para a implantação de quatro braços de luminárias para a Rua Anizia Rosa Rocha
Severo dos Santos; 1479. Solicita placa de identificação para as seguintes vias localizadas no
Loteamento Clube dos Oficiais: Rua Major Orlando Tomei, Rua Major Agostinho Soares, Rua
Tenente Coronel Eduardo Sophia, Rua Cel. João Cerqueira Toledo, Rua Cel. José Lopes Castilho, Rua Coronel Newton Pereira da Silva, Rua Tenente Antonio Righini de Moura, Rua Ângelo
Gala e Rua Comandante Edgard Pereira Armond; 1480. Solicita a manutenção de ponte lo calizada na Estrada Municipal do Caetê, próximo ao pesqueiro; 1481. Solicita a colocação de um
ponto de ônibus no cruzamento da Estrada Municipal do Caetê com a Estrada Hirofumi Mikami, Bairro Caetê; 1482. Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento para Estrada Municipal do Caetê, Bairro Caetê; 1483. Solicita manutenção em ponte de madeira na Vila
Lino, Bairro do Caetê; 1484. Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento para
as Travessas: Anézia da Cruz, João da Cruz, Maria Eulina da Cruz, localizadas na Vila Lino;
1485. Solicita a pintura das lombadas da Estrada Municipal do Carmo.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
1.

Moções:
Vereador José Carlos de Camargo – nº: 245/2014. De Congratulações à Divisão de
Trânsito pelos relevantes serviços prestados;
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus - n°s: 247/2014. De pesar pelo falecimento do estimado Senhor Antonio Tole do de Godói;
Vereador Alexandre Rodrigo Soares - n°s: 248/2014. De Congratulações à Comissão
Organizadora da 32ª Romaria dos Cavaleiros de São Roque ao Santuário de Nossa Senhora de
Aparecida;
Vereador Flávio Andrade de Brito– n°: 250/2014. De pesar pelo fale cimento do estimado Senhor “Carlos Taxista”;
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes - n°: 252/2014. De pesar pelo falecimento do estimado Senhor Romualdo Pereira de Andrade;
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moções de Congratulações nºs: 245 e 248/2014 – foram aprovadas por unanimidade;
Moções de Pesar nºs: 247, 250 e 252/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará;
Indicações – nºs: 1443, 1449 a 1493/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará.
Tribuna:
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Externa contentamento pela festa que se realizou no
Bairro Marmele iro, em 28 de Setembro de 2014. Fala sobre as lamentáveis condições de vida
de uma moradora do Bairro Gabrie l Piza, sendo a mesma portadora de deficiência física (cadeirante). Relata as péssimas condições em que se encontra o Estádio Egidio Caetano de Moraes, localizado no Bairro Vila Nova.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador Luiz Gonzaga de
Jesus por sua explanação. Lamenta as condições do referido estádio e informa que a quadra
do Guaçu também necessit a de manutenção devido a seu precário estado.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Reforça a reclamação do Vereador Luiz Gonzaga de Jesus referente ao Estádio Egidio Caetano de Moraes. Informa que o
Poder Executivo solicitou um remanejamento de verba do Departamento de Esporte no valor
de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) que poderia ser utilizado a fins de reformar o refe-
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rido estádio.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala sobre as lâmpadas queimadas do Estádio Egidio
Caetano de Moraes e alerta sobre os riscos que a escuridão oferece aos seus frequentadores.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que o Município se encontra prejudicado no quesito
segurança, pois são poucos os lugares que contam com iluminação adequada.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que é necessário a manutenção contínua do estádio, para que o mesmo seja preservado.
2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Lamenta pela situação do lixo espalhado no
Município .
Aparte Israel Francisco de Oliveira: Informa que no exercício anterior o valor da coleta
de lixo era de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e atualmente o mesmo serviço
tem o custo de R$ 800.000,00 (oit ocentos mil reais).
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Externa indignação referente ao Projeto de
Lei 108/2014-E, que chegou a esta Casa de Leis, solicitando remanejamento de verba.
Aparte Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que na gestão anterior eram ocupados
130 (cento e trinta) cargos comissionados, e atualmente são 270 (duzentos e setenta) cargos, sendo a maioria ex-candidatos.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que o remanejamento de verba solicitado pelo Poder Executivo, ocorrerá nos Departamentos que mais necessitam da mesma.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Lamenta que esses remanejamentos sejam para cobrir gastos supérfluos da atual Administração. Externa indignação referente a maioria dos
“cargos de confiança” serem ocupados por ex-candidatos.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Concorda com o Vereador que lhe antecede. Fala que é notório o descaso dessa Administração com o Município, e cita como exemplo
o valor pago para a atual empresa responsável pela coleta de lixo e o excesso de carros alugados inutilizados. Diz se preocupar com os próximos dois anos de mandato da atual administração. Comenta sobre a entrega de uma passarela no Bairro Campininha, sem o término de
sua obra.
3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cobra o Poder Executivo por sua promessa de
campanha referente ao Plano de Carreira da Guarda Civil Municipal e a ampliação do efetivo,
considerando que se aproxima o encerramento do exercício atual, e até o momento nenhuma
providência foi tomada. Externa preocupação sobre os problemas que o Município vem enfrentando em relação a falta de segurança e o envolvimento de menores de idade no tráfico
de drogas.
Aparte Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre o Projeto de Lei n° 108/2014-E, que
dispõe sobre a abertura de credit o especial, o qual entre outros solicita o remanejamento de
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) da Guarda Civil Munic ipal.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que dentre todos os proble mas que o Munic ípio
enfrenta, o que desperta sua preocupação em especial é a segurança e a saúde. Ressalta sobre a importância das rondas realizadas pela GCM.
Aparte Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que há algum tempo, houve a votação de um pró-labore que ampliou o efetivo da Policia Militar. Solicita ao Prefeit o que o
mesmo providencie o quanto antes a abertura de concursos públicos e o plano de carreira da
Guarda Civil Municipal.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz esperar ansiosamente pelo Plano de Carreira da

Ata da 32ª Sessão Ordinária de 29 de Setembro de 2014
2º Período Legis lativo Ordinár io - 16ª Legis latura.

4.

1.

2.

3.

6

Guarda Civil Municipal. Ressalt a sobre o termo de compromisso, no qual a Prefeit ura assume
a responsabilidade de dispensar até 40% dos funcionários que ocupam “Cargo de Confiança”,
no prazo de 60 (sessenta) dias. Fala que seu desejo é que os primeiros a serem dispensados
sejam os que não fazem jus ao que recebem.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador Rafael Marreiro de
Godoy por sua explanação e externa indignação com o descaso da atual Administração pelo
Município .
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que seria de grande utilidade a devolução da
maioria dos carros alugados, e a abertura de concursos públicos para aumento do efetivo.
Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Fala que recebe inúmeras reclamações
dos moradores do Distrito de Maylasky, referente a falta de segurança no mesmo e externa
sua insatisfação. Diz que está no aguardo de uma base da Guarda Civil Municipal no referido
Distrito. Parabeniza o Departamento de Trânsito pela “Semana Nacio nal de Trânsito”. Reivindica mais locais para estacio namento no Município, uma vez que o número de veículos está
cada vez maior. Solicita a colocação de placas indicativas espalhadas no Município, para orientar os turistas a chegarem nesta Casa de Leis.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza os Políticos da 15ª Legislatura por manterem a cidade limpa em época de Campanha Ele itoral e que segue esse exemplo, pois as
cidades vizinhas não são mantid as da seguinte forma.
Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Diz orgulhar-se em ser membro do parlamento da Estância Turística de São Roque, porém a mesma necessit a de cuidados por parte
do Poder Executivo. Lamenta a situação do Distrito de Maylasky que necessita urgentemente
dos serviços de roçada e capinação.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei Complementar nº 006-E, de 20/08/2014, de autoria do Poder Executivo,
que “Altera a Lei Complementar nº 35, de 28 de setembro de 2005, alterada pela Lei Complementar nº 67, de 26 de fevereiro de 2013 e dá outras providências”; e Emendas. A Emenda
Supressiva nº 001-L, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira e a Emenda Modificativa
nº 002-L, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, foram aprovadas por unanimidade, em segunda discussão, votação nominal e maio ria absoluta. O Projeto de Lei Complementar nº 006-E, foi aprovado por 09 (nove) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 04 (quatro) votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Israel Francisco de Oliveira e Mauro Salvador Sgueglia de Góes, em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta;
Projeto de Lei nº 012-E, de 17/02/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
dação em pagamento de imóveis e dá outras providências”. O Vereador Etelvino Nogueira solicitou o adiamento do projeto por 02 (duas) Sessões. O Requerimento Verbal foi aprovado por
unanimidade, em única discussão e votação simbólica;
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 tele fone de emergência em todas as salas de aula da rede municipal de ensino”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples;
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4. Projeto de Lei nº 074-L, de 25/08/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa
Henriques de Araújo, que “Dispõe sobre as instituições do “Fórum Municipal Semestral dos
Conselhos do Município de São Roque”. Foi prejudic ada em face da ausência do Vereador proponente;
5. 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 aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples;
6. 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 Cale ndário 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 084-L, de 11/09/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que “Dá
denominação de Luiza Domingues Ramos à via pública localizada no Distrito de Maylasky”. O
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes solicitou o adiamento do projeto para próxima
Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade, em única discussão e votação
simbólica;
8. Projeto de Lei nº 088-L, de 17/09/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que
“Institui o Dia Municipal do Assessor”. O Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes solicitou o
adiamento do projeto para próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade, em única discussão e votação simbólica;
9. Projeto de Lei nº 089-L, de 17/09/2014, de autoria do Vereador Donizete Plínio Antonio de
Moraes, que “Dá denominação a vias públicas localizadas no Village Emilia, Bairro do Taboão”.
O Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes, autor do projeto, solicitou o adiamento para
próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade, em única discussão e
votação simbólica
10. Requerimentos – nºs: 254, 255, 257, 260 a 265/2014. Foram aprovados por 07 (sete)
votos favoráveis dos Vereadores Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus e Mauro Salvador Sgueglia de Góes, em única discussão, votação simbólica e maioria simple s.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que, independente da situação em que se
encontra o Poder Executivo, deve existir transparência para que não haja dúvidas por parte da
população. Reclama que muitas vezes o PIT - Ponto de Informação ao Turista se encontra vazio. Fala que a maioria das multas de trânsito são aplicadas em veículos de outras cid ades, devido a falta de informação aos turistas. Externa indignação referente ao Projeto de Lei 108 – E,
que retira verbas de departamentos carentes. Fala que ao invés de procedimentos como este,
devem ser revistos os contratos que não beneficiam a cidade como deveriam. Relata que recebe muitas reclamações da população referente a atual Administração.
2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta sobre os projetos adiados na
presente Sessão. Fala que dentre eles havia um Projeto de Lei que denominava uma via, que
já possui denominação. Fala da importância em denominar uma via pública, sendo uma homenagem a algumas famílias. Faz a leitura do Projeto de Lei 108-E. Comenta que o referido projeto retira recursos financeiros dos departamentos que mais necessitam das mesmas. Fala que
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no Governo anterior a folha de pagamento era de 36 a 37%, e atualmente se aproxima de
50%, devido ao alugueis de veículos inutilizados, excesso de comissionados e obras superfaturadas.
3. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que protocolou nesta Casa de Leis, o requerimento
que “Solicita cópia de documentação que comprove os atendimentos, receitas e despesas da
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque, no período compreendido entre 2009 e
2014”. Fala que não entende o posicionamento do Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira que na
área central do Município colhe assinaturas para protocolar projeto de transparência, porém em
Sessão Plenária, o mesmo vota contra os requerimentos que solicitam informações. Comenta
sobre o processo administrativo que ensejou a intervenção na Santa Casa de Misericórdia e externa seu descontentamento. Faz um comparativo entre o Governo atual e anterior, sobre os
mesmos serviços e despesas, o qual o Governo atual gasta muito mais. Diz que há um Projeto
protocolado nesta Casa de Leis que abre crédit o suplementar de aproximadamente R$
2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) e informa que seu voto é contrário ao mesmo. Diz que seu desejo é que a Santa Casa de Misericórdia se recupere da crise que vem passando.
4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que pretende protocolar um requerimento
referente aos contratos da Prefeitura que estão passando por modificações em seus valores.
Comenta que o Governo anterior construiu uma ponte segura no Bairro do Guaçu, e o atual
pavimentou uma ponte de madeira que oferece riscos a quem transita pela mesma. Relata as
péssimas condições em que a quadra do referido bairro se encontra. Lembra a todos os eleitores que o dia da eleição se aproxima, e que na hora de votar, seja pensando no futuro do nosso país. Externa seu descontentamento com a atual administração.
Encerram-se os trabalhos às 22h17min.
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