
 
Ata da 33ª Sessão Ordinária de 06 de Outubro 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 
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 Henrique de Araú-
jo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oli-
veira. 
Vereador ausente: nenhum. 

Início dos trabalhos às 18h26min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos pelo Vereador Israel Francisco de Oliveira. 

1. A Ata da 32ª Sessão Ordinária, realizada em 29 de Setembro de 2014, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. O Secretário faz a leitura do Edital nº 089/2014-L, que “Convoca os Senhores Verea-
dores para Sessão Extraordinária, formalizada mediante o Requerimento nº 242/2014, de 
autoria dos Vereadores Israel Francisco de Oliveira e Etelvino Nogueira, para prestação de 
esclarecimentos referentes à possível incidente envolvendo uma viatura do Grupamento 
de Bombeiros e professores manifestantes, no desfile realizado no dia 7 de setembro, pe-
los senhores Roque Gabriel Rodrigues, Diretor de Turismo, Desenvolvimento Econômico, 
Cultura, Esporte e Lazer; Flávio Fernandes Rodrigues, Chefe de Divisão de Esportes; e  
Camila Souza, Chefe de Serviços Técnico da Prefeitura de São Roque, a ser realizada no 
dia 14/10/2014, às 14h”; 

3. O Secretário faz a leitura do Edital nº 090/2014-L, que “Torna Público que se encontra 
na Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 111-E, de 30/09/2014, que “Estima a Receita e 
Fixa a Despesa do Município de São Roque, estado de São Paulo, para o exercício de 
2015, e informa que o referido processo encontra-se a disposição dos Senhores Vereado-
res e da Comunidade, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar de 13/10/2014”; 

4. O Secretário faz a leitura do Edital nº 091/2014-L, que “Concede Audiência Pública 
para apresentação e discussão do Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do 
Município da Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 
2015, a ser realizada no dia 21 de outubro, (terça-feira), às 15h00min, na Câmara Muni-
cipal”; 

5. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Cons-
tituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei nº 083-L, de 10/09/2014, de autoria do 
Vereador Adenilson Correia, que “Dispõe sobre o fechamento de buracos ou valas em lo-
gradouros e passeios públicos no âmbito da Estância Turística de São Roque, e dá outras 
providências”. Foi rejeitado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e 
maioria simples; 
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6. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Cons-
tituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei nº 085-L, de 12/09/2014, de autoria do 
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, que “Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 1º da Lei 
Municipal nº 3.328, de 26 de junho de 2009”. Foi rejeitado por unanimidade, em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº 111-E, de 30/09/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Estima a 

receita e fixa a despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício 
de 2015”; e 

2. Projeto de Lei nº 112-E, de 03/10/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito no valor de R$ 1.318.000,00 (um milhão, trezentos e dezoito 
mil reais)”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei nº 091-L, de 26/09/2014, de autoria do Vereador Alacir Raysel, que 

“Insere a Copa Oeste de Velocross no Calendário de Eventos da Estância Turística de São 
Roque”; 

2. Projeto de Lei nº 094-L, de 02/10/2014, de autoria do Vereador Donizete Plínio Anto-
nio de Moraes, que “Altera a redação dos artigos 11 e 12 da Lei Municipal nº 2.599, que 
dá denominação a vias públicas localizadas no Distrito de Canguera e nos bairros do Goi-
anã, da Campininha, do Sorocamirim e do Pavão”; e 

3. Projeto de Resolução nº 014-L, de 29/09/2014, de autoria da Mesa Diretora da Câ-
mara, que “Dispõe sobre a constituição de Comissão de Representação para participar, no 
período de 25 a 27 de novembro de 2014, do 7º Congresso Brasileiro de Câmaras Munici-
pais em Brasília-DF”. 

Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador José Carlos de Camargo - nºs: 266. Solicita informações sobre a possibili-

dade de construção de mais ciclovias nas ruas e avenidas da Estância Turística de São 
Roque; 268. Solicita informações a respeito da forma que serão regularizados os Bairros 
Goianã e Campininha, através do ITESP (Instituto de Terras do Estado de São Paulo); e 
271/2014. Solicita informações sobre programas de prevenção de doenças e melhor sa-
úde do homem; 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada - n°: 267/2014. Solicita informações sobre a 
possibilidade de implantação de rede de esgoto, rede de água, guias, sarjetas e pavimen-
tação asfáltica na Rua Ciro José Santana (Estrada do Condor), Bairro do Guaçu; 

3. Vereador Etelvino Nogueira – n°: 269/2014. 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;   

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°: 270/2014. Solicita informações 
sobre a quantidade de veículos que a atual Administração pretende leiloar; e 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira – n°: 272/2014. Solicita informações referen-
tes ao Convite nº 39/2014 - contratação de serviços com a empresa Retifica e Solda Nova 
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Geração LTDA-ME. 
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 

1. Vereador Adenilson Correia – nºs: 1494. Solicita a aquisição de um aparelho de 
tomografia para a Santa Casa de São Roque; 1495. Solicita que o Executivo interceda 
junto ao Governo do Estado de São Paulo visando à duplicação da Rodovia Lívio Taglias-
sachi; 1500. Solicita roçada, capinação e limpeza na Rua Leôncio de Toledo e nas demais 
vias localizadas ao redor da nova escola da Vila Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky; 
1501. Reitera pedido feito através da Indicação nº 228/2014, solicitando ao Poder Execu-
tivo a implantação de lombada na Rua Leôncio de Toledo, altura do n.º 1060, em frente a 
Nova Escola Estadual do Distrito de Maylasky; 1531. Solicita ao Poder Executivo à trans-
formação do Departamento de Saúde em Secretaria Municipal de Saúde; 1532. Solicita a 
construção de uma pista de skate no Distrito de Maylasky; 1533. Solicita a implantação 
de um centro de referência da Mulher no Distrito de Maylasky; 

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 1496. Solicita que o Executivo 
interceda junto à CCR - VIAOESTE, visando à implantação de faixa de pedestres, ou al-
gum dispositivo que possibilite a travessia dos pedestres de forma segura, na Rodovia 
Raposo Tavares, na altura da empresa Tecama; 1497. Solicita reparo no passeio público 
e execução de recomposição de asfalto na altura do imóvel número 15 da Rua Tenente 
Siqueira Campos, no bairro da Estação; 1513. Solicita implantação de rotatória ou “gota”, 
no Km 64 da Rodovia Raposo Tavares; 1514. Solicita extensão de rede de esgoto na Rua 
São Joaquim, entre os nºs 240 e 18, Bairro da Estação; 1515. Solicita extensão de rede 
de esgoto na Travessa Pinheirinho, Bairro Capuava; e 1516/2014. Solicita extensão de 
rede esgoto entre as Ruas Santa Virginia do nº 248 ao 366 e São Sebastião nºs 202 ao 
21, Jardim Villaça; 

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 1498.  Solicita reparo no portão principal do 
“Estádio Egídio Caetano de Moraes”, localizado na Vila Nova São Roque; 1499. Solicita 
que sejam trocadas todas as lâmpadas queimadas nas dependências do “Estádio Egídio 
Caetano de Moraes”, localizado na Vila Nova São Roque;  

4. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 1502. Solicita alargamento de um trecho da 
Travessa Ernesto Firmino de Moraes, próximo ao Sitio das Peras, conforme foto anexa; 
1503. Solicita tubulação de águas pluviais para um trecho da Travessa Ernesto Firmino 
de Moraes, frente ao Sitio das Peras; 1504. Solicita a colocação de uma lombada na Es-
trada Municipal do Carmo, próximo ao Mercado Portal e ao laboratório Tecam, Bairro do 
Carmo; 1505. Solicita a colocação de tubulação de águas pluviais em um trecho da Rua 
Vereador Aracy Leite Cavalcante, próximo à clínica GABATA, Bairro do Carmo; 1506. Rei-
tera indicação 1485/2014. Solicita pintura das lombadas localizadas na Estrada Municipal 
do Carmo, Bairro do Carmo; 1507. Reitera indicação 1477/2014. Solicita a substituição 
da lixeira localizada na Estrada da Serrinha do Carmo; 1508. Reitera indicação 
1331/2014. Solicita a limpeza e troca de tubulação das águas pluviais, na Rua Michel Kali-
nin, Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 1509. Solicita 1425/2014. Solicita 
os serviços de motonivelamento e cascalhamento para Estrada Pilão D’água, Estrada das 
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Pedras e Lagoa, Bairro Taipas de Pedra; 1510. Solicita serviços de roçada na Estrada 
Municipal do Carmo, Bairro do Carmo; e 1511/2014. Reitera indicação 1482/2014. Soli-
cita os serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Municipal do Caetê, 
Bairro Caeté;  

5. Vereador Alacir Raysel – n°: 1512/2014. Solicita instalação de bico de luz em poste 
da Cia. de energia localizado na Estrada dos Mendes, em frente às residências nº 48 e 49, 
Bairro Taboão, referência transformador nº 580638.3.45;  

6. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – n°s: 1517. Solicita retirada 
urgente de terra (montes) nos Vinhedos I, II e III; 1518. Solicita operação tapa-buraco 
na Estrada do Pito Aceso; 1519. Solicita colocação de tubos nas vielas da Vila Mirim; e 
1520/2014. Solicita realização de capinação, roçada e limpeza nas vias públicas da Vila 
Amaral;  

7. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°s: 1521. Solicita pavimentação da Rua 
Agostinho da Silva, ao lado da Estação Maylasky; 1522. Solicita a colocação de um por-
tão no Campo localizado no Bairro Volta Grande; 1523. Solicita a troca de poste e caixa 
de energia do Campo 7 de Setembro; 1524. Solicita a troca de lâmpadas das Ruas José 
Benedito Rodrigues e Maria Faustina das Dores, Centro de São João Novo; 1525. Solicita 
a instalação de câmeras de segurança na área central do Distrito de São João Novo; 
1526. Solicita a colocação de uma lombada na Rua Luis Espinha, a 200 metros do veló-
rio, sentido o Campo 7 de Setembro; 1527. Solicita a colocação de dois abrigos na Estra-
da do Paiol, Fazenda Roma; 1528. Solicita autorização para que o transporte escolar pos-
sa adentrar no estacionamento da escola de São João Novo, que se encontra fechado; 
1529. Solicita a construção de dois banheiros na Praça Takeshi Ishimaru, no Distrito de 
São João Novo; e 1530/2014. Solicita a instalação de um abrigo de ônibus em frente ao 
Posto de Gasolina sentido São Roque; 

8. Vereador Flávio Andrade de Brito – n°: 1534/2014. Solicita a construção de lom-
badas na Rua Maria das Dores Pedroso, Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo, a 
começar por uma em frente ao imóvel nº 601 e, também, nas demais vias de acesso à 
referida rua; e 

9. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – n°: 1535/2014. Solicita serviços de motoni-
velamento e cascalhamento na Rua Erlindo José da Silva, Bairro Guaçu (Estrada do Con-
dor). 

Moções: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 249. De Congratula-

ções à Sociedade Protetora dos Animais de São Roque pela passagem de seus 15 anos de 
fundação; 254. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Celso Benedito dos San-
tos; 255. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor José Alves Leite; e 256/2014. 
De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Edison Vilson Banheira; 

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes - n°: 251/2014. De Congratulações a 
Vinícola Góes em face da premiação na 22ª Avaliação Nacionais de Vinho; 

3. Vereador Adenilson Correia - n°s: 253. De Congratulações à Industria e Comércio de 
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Plásticos Araçá LTDA – EPP, localizada no Distrito de Maylasky; 258. De Pesar pelo fale-
cimento do estimado Senhor Valdemar Noggerini; e 259/2014. De Pesar pelo falecimen-
to do estimado Senhor Francisco Pinto; 

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira– n°: 257/2014. De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Doralice da Silva”; e 

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes - n°: 252/2014. De pesar pelo fale-
cimento do estimado Senhor Romualdo Pereira de Andrade. 

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

1. Moções de Congratulações nºs: 251 e 253/2014 – foram aprovadas por unanimida-
de; 

2. Moção de Congratulações nº: 249/2014 – O Vereador Marcos Augusto Issa Henri-
ques de Araújo, autor da propositura, solicitou o adiamento para próxima Sessão.  

3. Moções de Pesar nºs: 254 a 259/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará; 
4. Indicações nºs: 1494 a 1535/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Agradece a colaboração do Senhor Cláudio 

Góes nos eventos realizados por esta Casa de Leis. Comenta sobre o remanejamento de 
recursos financeiros da CIP para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia. Lamenta a si-
tuação em que se encontra a atual Administração, tendo que remanejar verbas de um 
Departamento para outro. Fala que na Gestão passada um bico de luz era avaliado em 
R$2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos), e atualmente o mesmo está custando a-
proximadamente R$9,49 (nove reais e quarenta e nove centavos). 

 Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz se envergonhar ao responder a 
população que o questiona, sobre as péssimas condições financeiras do Poder Executivo 
Municipal, não podendo atender as reivindicações dos mesmos, uma vez que os gastos da 
atual Gestão ultrapassam muito os da anterior. 

 Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre as Emendas feitas ao Projeto de 
Lei Complementar 006-E. Fala sobre um Projeto de Lei protocolado nesta Casa, onde a 
Câmara Municipal devolve ao Poder Executivo uma verba destinada a ajudar nas despe-
sas da Santa Casa de Misericórdia. Diz se preocupar com o pagamento do décimo terceiro 
dos funcionários públicos municipais, pois, com tantos gastos supérfluos da atual adminis-
tração, há riscos dos pagamentos não serem efetuados integralmente. 

 Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que a Santa Casa merece o apoio do 
Poder Executivo desde que seja provada essa real necessidade, pois a atual Administra-
ção precisa gerar economia o quanto antes, devendo começar exonerando os cargos co-
missionados que não contribuem para o avanço do Município. 

 Aparte Israel Francisco de Oliveira: Comenta que a verba que é remanejada para a 
Santa Casa não é somente para as despesas da mesma, mas também para cobrir despe-
sas do Poder Executivo. 

 Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que anteriormente a Santa Casa contava 
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com apenas um administrador e agora são três, sendo dispensável dois deles. 
2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que há algum tempo as 

Sessões da Câmara tem contado com um número cada vez maior de munícipes, o que re-
presenta a preocupação da população em relação à atual Administração. Externa sua in-
dignação com a resposta encaminhada em função do Requerimento nº 258/2014, que 
“Solicitou informações sobre a Guarda Civil Municipal”. Explica que o Poder Executivo Mu-
nicipal tem um gasto mensal de aproximadamente R$52.000,00 (cinquenta e dois mil re-
ais) com os veículos alugados para a Guarda Civil Municipal, porém não há efetivo para 
utilizar todos os veículos locados, fazendo-se necessária a devolução de alguns. Salienta 
que desde que o Poder Executivo foi assumido pelo Prefeito Daniel de Oliveira Costa, os 
Guardas Civis Municipais aguardam a realização de Concurso Público e a instituição do 
Plano de Carreira, conforme compromisso firmado pelo mesmo.  

  Aparte Israel Francisco de Oliveira: Fala que chegou ao seu conhecimento através de 
um funcionário público que no dia do Desfile de 7 de Setembro, realizado na Avenida 
Bandeirantes, foram convocados alguns Guardas Civis Municipais, inclusive os de folga, 
para “exibir” os veículos alugados como se fossem próprios.  

  Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que o remanejamento feito na 
CIP, foi necessário devido aos gastos excessivos do Poder Executivo com o aluguel de ve-
ículos. Diz que se nenhuma providencia for tomada o quanto antes, outros remanejamen-
tos precisaram ser feitos para que no fim do ano haja verba suficiente para efetuar o pa-
gamento de todos os funcionários públicos. Comenta que recebe muitas reclamações so-
bre a não realização de cirurgias eletivas na Santa Casa. Ressalta que o propósito da in-
tervenção na Irmandade seria melhorar o atendimento da mesma, o que até a presente 
data não ocorreu. Externa sua indignação referente aos carros alugados inutilizados, e 
sobre os cargos comissionados que são ocupados por ex-candidatos e cabos eleitorais. 
Parabeniza o Senhor Cláudio Góes pelo recebimento da Moção nº 251/2014 em face da 
premiação na 22ª Avaliação Nacional de Vinho.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Diz estar aliviado em virtude da tranqüilidade com que 
ocorreram a eleições 2014. Agradece os votos confiados aos candidatos que apoiou. Co-
menta que está cada vez mais difícil votar favoravelmente aos Projetos do Executivo, ten-
do em vista as poucas obras programadas para este Exercício, ainda havendo o cancela-
mento de algumas delas. Diz que em toda sua trajetória como Vereador nunca presenciou 
o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) por ano, na contratação 
de uma empresa responsável pela limpeza de unidades escolares. 

  Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que o Município de Itu 
também faz contratações com valores abusivos. 

  Vereador Etelvino Nogueira: Ressalta que na atual Administração tudo tem o valor 
maior do que na anterior e cita como exemplo o feijão da merenda escolar que a atual 
Gestão paga aproximadamente R$9,00 (nove reais) o quilo. Reivindica a pintura das lom-
badas localizadas na Vila Mirim, bem como a colocação de bicos de luz nas proximidades 
das mesmas.  
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4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala sobre a tranqüilidade com que ocorreram 
as eleições 2014. Parabeniza os Deputados Márcio Camargo, Maria Lúcia Amary e Bruna 
Furlan por se elegerem, e o Deputado João Caramez por assumir primeira Suplência. Ex-
terna seu descontentamento em relação aos remanejamentos de verbas por parte do Po-
der Executivo e informa que votou e votará contrário caso existam outros Projetos com o 
mesmo teor. Externa indignação com o posicionamento do Poder Executivo em querer ge-
rar economia faltando apenas 2 (dois) meses para o término do Exercício atual. Relata 
que seu desejo é que no exercício de 2015 o Prefeito Daniel de Oliveira Costa administre 
melhor o nosso Município. Ressalta que a população está cada vez mais insatisfeita com o 
descaso dessa Administração. 

Ordem do Dia: 
1. 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”. Foi rejeitado por u-
nanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta.  

2. 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 aprovado por unanimidade, em única dis-
cussão, votação nominal e maioria simples; 

3. Projeto de Lei nº 080-L, de 04/09/2014, de autoria do Vereador Donizete Plínio Anto-
nio de Moraes, que “Autoriza a Guarda Civil Municipal de São Roque a utilizar decibelíme-
tro, e dá outras providências”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, vota-
ção nominal e maioria absoluta; 

4. Projeto de Lei nº 082-L, de 08/09/2014, de autoria do Vereador José Carlos de Ca-
margo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocu-
pação de espaço de solo urbano, pelo sistema de posteamento de rede de energia e de 
iluminação pública, e dá outras providências”; e Emenda nº 001-L, de autoria do Vere-
ador Israel Francisco de Oliveira. A Emenda e o Projeto de Lei foram aprovados por 
unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

5. 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 Ma-
ylasky”. O Vereador Adenilson Correia, autor do Projeto, solicitou a retirada. O Requeri-
mento Verbal foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação simbólica e 
maioria simples;  

6. Projeto de Lei nº 088-L, de 17/09/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Institui o Dia Municipal do Assessor”. Foi aprovado por unanimidade, em única discus-
são, votação nominal e maioria simples; 

7. Projeto de Lei nº 089-L, de 17/09/2014, de autoria do Vereador Donizete Plínio Anto-
nio de Moraes, que “Dá denominação a vias públicas localizadas no Village Emilia, Bairro 
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do Taboão”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maio-
ria simples 

8. 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 de R$500,00 (quinhentos reais), no 
orçamento vigente”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal 
e maioria simples; 

9. Redação Final ao Projeto de Lei nº 082-E, de 08/09/2014, de autoria da Comissão 
Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Foi aprovada por unanimidade, em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples; e 

10. Requerimentos – nºs: 266 a 272/2014. Foram aprovados por 12 (doze) votos 
favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soares, 
Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio 
Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de 
Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Ro-
drigo Nunes de Oliveira; e 02 (dois) votos contrários dos Vereadores Alacir Raysel e José 
Antonio de Barros, em única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Relata as reclamações dos usuários de transporte 

coletivo devido a falta de abrigo nos pontos de ônibus situados no Bairro Vila Nova São 
Roque. Fala que em conversa com o Diretor de Obras da Prefeitura da Estância Turística 
de São Roque, Senhor Adilson Matteucci, o mesmo se compromete a iniciar serviços no 
referido Bairro na próxima semana. Comenta sobre a falta de iluminação na Rua Ibitinga 
e esgoto a céu aberto na Rua Guararema, situadas no Bairro em questão. Fala que os 
moradores das referidas vias aguardam por providências. 

2. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Agradece pelos votos confiados ao Deputado 
Estadual Márcio Camargo e ao Deputado Federal Rodrigo Garcia, os quais apoiou nessa 
eleição. Externa seu contentamento com a quantidade de votos que ambos conquistaram 
em nosso Município. Comenta que o Deputado Federal Rodrigo Garcia enviará no mês de 
novembro ao Município de São Roque a “CARRETA VIA RÁPIDA EMPREGO” oferecendo 
três cursos em três turnos. Os inscritos receberão para estudar e se formar, incentivando 
os munícipes a obterem suas profissões. Convida a todos para prestigiarem o evento de 
Mountain Bike, a realizar-se no Centro Cultural e Educacional Brasital de sexta à domingo 
(10/10 a 12/10). 

3. Vereador Adenilson Correia: Parabeniza o Deputado Estadual Márcio Camargo por se 
eleger com 69.624 (sessenta e nove mil seiscentos e vinte e quatro) votos. Agradece aos 
eleitores de São Roque que confiaram seus votos no referido Deputado. Fala sobre as a-
ções que serão promovidas pelo Poder Executivo referente o “Outubro Rosa”. Reclama 
sobre as péssimas condições em que se encontra o passeio público situado na Rua Bene-
dicta dos Santos Caparelli, no Distrito de Maylasky. Solicita a construção de mais unidades 
escolares no Município, conforme prometido pelo Prefeito Daniel de Oliveira Costa em seu 



 

Ata da 33ª Sessão Ordinária de 06 de Outubro de 2014 
2º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

9 

Plano de Governo. Reivindica a ampliação das rondas ostensivas no Distrito de Maylasky, 
uma vez que vem ocorrendo muitos assaltos em diversos estabelecimentos.  

Encerram-se os trabalhos às 21h35min. 
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