
 
Ata da 34ª Sessão Ordinária de 13 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 Ara-
újo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de 
Oliveira. 
Vereador ausente: nenhum. 

Início dos trabalhos às 18h27min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira. 

1. A Ata da 33ª Sessão Ordinária, realizada em 06 de Outubro de 2014, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. A Ata da 47ª Sessão Extraordinária, realizada em 08 de Outubro de 2014, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da 48ª Sessão Extraordinária, realizada em 08 de Outubro de 2014, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

4. O Secretário faz a leitura do Edital nº 089/2014-L, que “Convoca os Senhores Vere-
adores para Sessão Extraordinária, formalizada mediante o Requerimento nº 242/2014, 
de autoria dos Vereadores Israel Francisco de Oliveira e Etelvino Nogueira, para presta-
ção de esclarecimentos referentes à possível incidente envolvendo uma viatura do Gru-
pamento de Bombeiros e professores manifestantes, no desfile realizado no dia 7 de se-
tembro, pelos 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”; 

5. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei nº 090-L, de 23/09/2014, de auto-
ria do Vereador José Carlos de Camargo, que “Institui o Prêmio “Professor do Ano” no 
Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque”. Foi rejeitado por u-
nanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

Projetos do Executivo: 
1. Veto nº 013-E, de 13/10/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Veta totalmente o 

autógrafo nº 4.263/2014 (Projeto de Lei nº 075/2014-L), de autoria do Vereador Luiz 
Gonzaga de Jesus, que dispõe sobre afixação, em local visível, de informações sobre os 
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números de telefone de emergência em todas as salas de aula da rede municipal de en-
sino”;  

2. Projeto de Lei nº 110-E, de 30/09/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autori-
za o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 1.100.000,00 (um mi-
lhão e cem mil reais), no orçamento vigente”; 

3. Projeto de Lei nº 116/2014-E, de 08/10/2014, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza a concessão de direito real de uso de bem público à Associação Cultural São 
Roque Aikido Dojo, e dá outras providências”;  

4. Projeto de Lei nº 117/2014-E, de 10/10/2014, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 481.245,03 
(quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e três centavos), 
no orçamento vigente”; e  

5. Projeto de Lei nº 118/2014-E, de 10/10/2014, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos - ECT”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Decreto Legislativo nº 013-L, de 01/10/2014, de autoria do Vereador 

José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a concessão de Placa Homenagem ao Se-
nhor Renato da Cruz em Sessão Solene Alusiva ao Dia da Consciência Negra”. 

2. Projeto de Lei nº 092-L, de 01/10/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, que “Regulamenta o funcionamento de canis e gatis comer-
ciais no Município de São Roque, e dá outras providências”; e 

3. Projeto de Lei nº 095-L, de 08/10/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, 
que “Dá denominação à via pública localizada no Loteamento Jardim do Sol”. 

Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes - nº: 273/2014. Solicita informa-

ções sobre benefícios concedidos ao Setor Aeroportuário através da Lei Complementar 
nº 079-E, de 03 de setembro de 2014; 

2. Vereador José Carlos de Camargo - n°: 274/2014. Solicita informações sobre o 
pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais; 

3. Vereador Adenilson Correia – n°: 275. Solicita informações sobre a possibilidade do 
Executivo adotar providências, junto ao Governo do Estado de São Paulo, visando me-
lhorias na segurança do trânsito em trecho da Rodovia Lívio Tagliassachi no Km 7 + 
500m, defronte ao Campus da UNIESP que está sendo construído em São Roque; 276. 
Solicita informações sobre a possibilidade de instalação de "Academia ao Ar Livre" no 
Distrito de Maylasky; e 277/2014. Solicita informações sobre a possibilidade de cria-
ção de um "Núcleo de Artes Marciais" em São Roque; e 

4. Vereador Etelvino Nogueira – n°: 278/2014. Solicita cópia do Resumo do edital - 
Pregão nº 098/2014. 
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Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 1536. Solicita o embarque e desembarque 

de alunos dentro do estacionamento da "EMEF Distrito de São João Novo", localizada à 
Rua José Benedito Rodrigues nº 141, no Distrito de São João Novo; 1537. Solicita a 
ampliação da creche do Distrito de São João Novo ou a construção de outra no referido 
Distrito; 1538. Solicita a instalação de câmeras de monitoramento no Distrito de São 
João Novo; 1539. Solicita a construção de uma pista de skate no Distrito de São João 
Novo; 1540. Solicita ambulância, que atenda 24 horas por dia, no Distrito de São João 
Novo; 1541. Solicita pavimentação asfáltica na Estrada Reginaldo Vaz Coelho, Bairro  
Volta Grande, Distrito de São João Novo; 1542. Solicita a construção de uma pista de 
caminhada no Distrito de São João Novo; 1543. Solicita limpeza e reforma da cancha 
de bocha localizada no Distrito de São João Novo; 1544. Solicita a construção de ba-
nheiros públicos na Praça Takeshi Ishimaru, localizada no Distrito de São João Novo; e 
1545/2014. Solicita a colocação de dois abrigos para usuários de ônibus, um de cada 
lado, na Rodovia Engº Renê Benedito da Silva, na altura do imóvel nº 524, ao lado do 
Posto de Combustíveis localizado no Distrito de São João Novo; 

2. Vereador Adenilson Correia – n°s: 1546. Solicita à pavimentação asfáltica da Rua 
Antônio Sartori até o Condomínio Sítio das Hortências, no Distrito de Maylasky; 1547. 
Solicita serviços de limpeza, roçada e capinação, bem como a limpeza de bocas de lobo 
existentes nas vias públicas da Vila Vilma, localizada no Distrito de Maylasky; 1548. So-
lic ita com máxima urgência os serviços de motonivelamento e cascalhamento em toda 
extensão da Rua Nelson Silva Nunes, Loteamento Alpes Foratini, no Distrito de Ma-
ylasky; 1549. Solicita instalação de radar fixo na Rodovia Lívio Tagliassachi, sentido 
leste e oeste do KM 7 + 350 metros, em frente futuras instalações no Campus da UNI-
ESP em São Roque; 1550. Solicita ao Poder Executivo a as providências necessárias 
junto ao Governo do Estado visando implantação do dispositivo em retorno na Rodovia 
Lívio Tagliassachi, do KM 7 + 500 metros, em frente futuras instalações no Campus da 
UNIESP em São Roque; 1551. Solicita ao Poder Executivo providências visando à im-
plantação de (03) lombadas na Rodovia Quintino de Lima, sendo uma em frente ao Pro-
jeto, outra em frente nº 350, e outra na sua extensão, no Paisagem Colonial; 1552. 
Solicita a colocação de placa com denominação e CEP na Rua Antonio Meleiro, Jardim 
Flórida; 1563. Solicita manutenção, bem como a pintura do prédio em que se encontra 
instalado o consultório odontológico na EMEIF Benedito dos Santos Rocha, Bairro Tai-
pas de Pedra; 1584. Solicita ao Poder Executivo as devidas providências para que seja 
prolongada a rede de energia elétrica com a colocação de (02) dois postes com luminá-
rias em frente à Vinícola Sorocamirim, localizada no Distrito de Canguera; e 
1585/2014. Reitera pedido feito através da Indicação nº 1429/2014, solicitando servi-
ços de limpeza, capinação e roçada em todas as vias públicas do Distrito de Maylasky; 

3. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1553. Solicita serviços de motonivelamento, 
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cascalhamento e roçada nas Estradas dos Moreiras, Campininha e Ruas do Loteamento 
do Recanto das Acácias, localizadas no Bairro do Saboó; 1554. Solicita a realização de 
operação tapa buraco na Estrada Turística do Saboó, Bairro Saboó; 1555. Solicita ser-
viços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Grama, Bairro do Saboó; 
1556. Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento para as vias públicas 
dos Loteamentos Mombaça I, II e III; 1557. Reitera indicação 1506/2014. Solicita pin-
tura das lombadas localizadas na Estrada Municipal do Carmo, Bairro do Carmo; 1558. 
Reitera indicação 1510/2014. Solicita serviços de roçada na Estrada Municipal do Car-
mo, Bairro do Carmo; 1559. Reitera indicação 1508/2014. Solicita a limpeza e troca da 
tubulação das águas pluviais, na Rua Michel Kalinin, Loteamento Clube dos Oficiais,  
Bairro do Carmo; 1560. Reitera indicação 1481/2014. Solicita a colocação de um ponto 
de ônibus no cruzamento da Estrada Municipal do Caetê, com a Estrada Hirofumi Mika-
mi, Bairro Caetê; 1561. Solicita a colocação de um ponto de ônibus tipo concha na Es-
trada Municipal do Caetê, no cruzamento com a Rua Araraquara; e 1562/2014. Solici-
ta a colocação de um braço de luz na Estrada dos Venâncios, próximo a Vila Mirim; 

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 1564. Solicita que o Executi-
vo interceda junto a Viação São Roque visando à implantação de novas linhas de ônibus 
para atender aos moradores do bairro dos Vinhedos; 1565. Solicita a implantação de 
ponto de iluminação pública em poste localizado no fim da Rua Estela de Castro, no 
Bairro do Junqueira; 1566. Solicita a implantação de iluminação pública em viela locali-
zada entre as ruas 23 de Maio e Paulina de Campos, no Jardim Estér; 1567. Solicita a 
implantação de ponto de iluminação pública em poste localizado no fim da Travessa 
São Lucas, no Centro; 1568. Reitera pedido feito através da Indicação nº 526/2014, 
solic itando a implantação de iluminação pública na viela localizada entre as Ruas Martim 
Afonso de Souza e Estácio de Sá, no Bairro Paisagem Colonial; 1569. Reitera pedido 
feito através da Indicação nº 529/2014, solicitando a implantação de iluminação pública 
em viela localizada entre as Ruas Men de Sá e Duarte da Costa, no Bairro Paisagem Co-
lonial; 1570. Reitera pedido feito através da Indicação nº 530/2014, solicitando a im-
plantação de iluminação pública em viela localizada entre as Ruas Men de Sá e Tomás 
Antonio Gonzaga (atrás da EMEF Tetsu Chinone), no Bairro Paisagem Colonial; 1571. 
Reitera as indicações nºs 1842/2013 e 843/2014, solicitando a implantação de ilumina-
ção pública na viela que liga a Rua Chile à Rua Canadá, Vila São Rafael; e 1572/2014. 
Reitera pedido feito através da Indicação nº 844/2014, solicitando a instalação de cor-
rimãos na viela que liga a Rua Chile à Rua Canadá, Vila São Rafael, próxima à creche 
municipal Rute Montebello Zavarize; e, também, solicita a implantação de iluminação 
pública no local; 

5. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°s: 1573. Solicita a pavimentação da Rua 
Vicente Pires Pedroso, Volta Grande, Distrito de São João Novo; 1574. Solicita a colo-
cação de um bico de luz na Rua Eugenio Benedito Pedroso em frente ao n° 352, tendo 
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como referencia o "Bar do José", Volta Grande, Distrito de São João Novo; 1575. Solici-
ta a pavimentação da Rua José Lemes de Moraes, Volta Grande, Distrito de São João 
Novo; 1576. Solicita estudos visando a colocação de lombadas na Rua Maria das Dores 
Pedroso (via recentemente pavimentada), Volta Grande, Distrito de São João Novo; 
1577. Solicita a troca de todas as lâmpadas incandescentes, por lâmpadas f luorescen-
tes, na área central do Distrito de São João Novo; 1578. Solicita a colocação de cinco 
postes com bico de luz na Rua Comicia Lambiazzi, Distrito de Maylasky, ao lado do Ran-
cho dos Amigos; 1579. Solicita a colocação de bicos de Luz na Rodovia Engenheiro Re-
nê Benedito Silva; 1580. Solicita a colocação de dois postes com bico de luz na Rua Jo-
se Augusto da Silva ao lado da Estação Maylasky, São João Novo; 1581. Solicita a co-
locação de dois postes e quatro bicos de luz na Rua Leonor, Vila Vinhas, São João No-
vo; e 1582/2014. Solicita a colocação de quatro postes com bico de luz na Rua João 
Franco do Amaral, na Praça de São João Novo; e 

6. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – n°: 1583/2014. Solicita a troca de 
madeiras quebradas na ponte localizada na Estrada do Maciel, Distrito de Canguera.  

Moções: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 249/2014. De Con-

gratulações à Sociedade Protetora dos Animais de São Roque pela passagem de seus 
15 anos de fundação;  

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes - n°: 260/2014. De congratulações 
ao Árbitro de Futebol de Salão, Senhor Israel Fernandes; e 

3. Vereador Adenilson Correia – nº: 261/2014.  De Pesar pelo falecimento da esti-
mada Senhora Neusa Maria Grotti. 

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 unanimi-
dade; 

2. Moção de Pesar nº: 261/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará; 
3. Indicações nºs: 1536 a 1585/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador José Carlos de Camargo: Parabeniza todos os educadores da rede muni-

cipal de ensino pelo dia dos professores a ser comemorado no dia 15 de Outubro de 
2014. Comenta sobre o Requerimento nº 266/2014, de sua autoria, que “pede informa-
ções sobre a possibilidade de construção de mais ciclovias nas ruas e avenidas da Es-
tância Turística de São Roque”, e solicita o atendimento desse pleito. Faz leitura do Re-
querimento nº 273/2014, de autoria do Nobre Vereador Donizete Plínio Antonio de Mo-
raes, o qual “solic ita informações sobre os benefícios concedidos ao setor aeroportuário 
através da Lei Complementar n° 079-E, de 3 de Setembro de 2014”, e parabeniza seu 
autor pela iniciativa. Cumprimenta os jovens e crianças do Município pelo “Dia das Cri-
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anças”. Reclama dos péssimos serviços de telefonia prestados pela empresa VIVO ao 
Município de São Roque. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Completa a fala do Vereador que 
lhe antecedeu dizendo que o sinal da operadora VIVO é ainda pior na área central da 
cidade. 
Vereador José Carlos de Camargo: Comenta as reivindicações do Vereador Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo com o objetivo de melhorar o sinal da referida em-
presa de telefonia móvel. 
Aparte Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala que vem lutando contra a 
empresa VIVO desde Janeiro de 2013 e que o Ministério Público está ciente da situação. 
Explica que a empresa VIVO investe pouco para melhorar a qualidade do serviço que 
presta. 
Vereador José Carlos de Camargo: Agradece o aparte do Vereador Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo. 

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre a festa das crianças realizada no 
dia 12 de Outubro de 2014 (domingo), no Bairro Vila Nova São Roque, e agrade a pre-
sença do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo na mesma. Fala da festa 
realizada na Igreja situada no Bairro Marmeleiro. Externa descontentamento referente à 
ausência da Policia Militar e Rodoviária para auxiliar na Travessia da Rodovia Raposo 
Tavares no dia 12 de Outubro, pois acidentes poderiam tem ocorrido pela falta do apoi-
o. Comenta que os moradores da Rua Guararema, situada no Bairro Vila Nova São Ro-
que, estão reclamando sobre os buracos existentes na mesma e vazamento de esgoto. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Externa contentamento em 
face das festas realizadas para as crianças do Município no dia 12 de outubro de 2014 
nos bairros Jardim Santa Vitória, Parque Aliança, Bairro do Carmo, Jardim Suíça Paulis-
ta, Centro e Vila Nova São Roque e parabeniza seus organizadores.  Informa que possui 
35 (trinta e cinco) Projetos aprovados nesta Casa de Leis no exercício atual, exceto os 
de denominação, e cita alguns deles. Fala que seu foco este ano foi direcionado à pres-
tação de serviços da empresa de telefonia móvel VIVO, ao Hospital do Servidor Público, 
taxímetro e táxis, artesanato, transporte coletivo, direito dos animais, saúde, educação 
e habitação popular. Diz que tem posicionamento favorável ao Projeto de Lei 108/2014-
E, que “Dispõe sobre a abertura de credito suplementar no valor de R$ 2.828.000,00 
(dois milhões oitocentos e vinte oito mil reais)”. Externa indignação em relação à má 
administração do Poder Executivo com o dinheiro público e cita como exemplos o valor 
abusivo pago nos playgrounds, locação de máquinas, locação de veículos, contratação 
da empresa Máster Public e a falta de licitação para a contratação de determinadas 
empresas. 

4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Informa que elaborou uma indicação 
solic itando manutenção na ponte localizada na Vila Maciel, próxima ao Distrito de Can-
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guera e a mesma foi atendida, porém duas tábuas já se encontram com rachaduras no-
vamente. Fala que no Exercício de 2012 o valor gasto na alimentação escolar foi de 
R$6.077.000,00 (seis milhões e setenta e sete mil reais), em 2013 foram gastos 
R$5.371.000,00 (cinco milhões trezentos e setenta e um mil reais) e no Exercício atual, 
até o mês de agosto, já foram gastos R$9.198.000,00 (nove milhões cento e noventa e 
oito mil reais). 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que 2012 foi o último ano 
do Governo PSDB. Informa que as eleições já ocorreram e as vias públicas continuam 
com materiais polít icos de campanha espalhados. Diz que a unidade escolar SESI se en-
contra com muita sujeira. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta que no Exercício de 2012 
foi investido em iluminação pública o valor de R$1.195.000,00 (um milhão cento e no-
venta e cinco reais); em 2013 foram R$2.144.000,00 (dois milhões cento e quarenta e 
quatro mil reais); e no exercício atual, até o mês de agosto, R$3.518.000,00 (três mi-
lhões quinhentos e dezoito mil reais). 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que em 2012 foram 
implantados 1.500 bicos de luz, e em 2013 não houve nenhuma implantação apenas a 
substituição de 180 bicos de luz. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que os gastos supérfluos do Poder 
Executivo poderiam ser utilizados para o pagamento dos servidores públicos. 

5. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador Israel Francisco de 
Oliveira em face da “Festa das Crianças”, realizada no Bairro Guaçu. Comenta também 
o sucesso da festa que realizou no Distrito de São João Novo em face do “Dia das Cri-
anças”, contando com aproximadamente 2.000 (duas mil) pessoas no evento. Agrade-
ceu todos os envolvidos na realização da festa. Agradeceu também os organizadores da 
Romaria do Distrito de São João Novo. Teceu comentários sobre panfleto distribuído na 
cidade, o qual dizia que a culpa pelo atraso no recebimento de salário dos servidores 
públicos Municipais era dos Vereadores. Viu-se na obrigação de defender a Câmara Mu-
nicipal, que prima pela transparência em todas as suas formas, salientando, inclusive, 
que o pagamento dos funcionários da Prefeitura é de responsabilidade do Poder Execu-
tivo, e o dos funcionários da Câmara Municipal realizado pela própria Casa de Leis. Diz 
que a culpa pela situação vivida pelos servidores municipais é a má administração dos 
recursos financeiros por parte da Prefeitura. Explica que são necessárias pessoas com-
petentes desempenhando as funções exigidas pelos cargos públicos. 
Aparte Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador que lhe antecedeu pela 
festa realizada no Distrito de São João Novo. Comenta que vem alertando o Poder Exe-
cutivo sobre os gastos desnecessários desde o Exercício anterior. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que será votado nesta Casa de Leis o 
Projeto de Lei nº 110-E, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no 
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valor de R$1.100.00,00 (um milhão e cem mil reais), no orçamento vigente” e explica 
que esses recursos estão sendo devolvidos pela Câmara Municipal com objetivo de con-
tribuir nas despesas da Santa Casa de Misericórdia. 

6. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala que o Projeto de Lei nº 108-E, que 
“dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$2.828.000,00 (dois mi-
lhões, oitocentos e vinte e oito mil reais)” deveria ter sido votado muito antes, e que o 
transtorno causado aos funcionários públicos poderia ter sido evitado. Diz que entende 
o posicionamento dos funcionários públicos. Informa que tem voto favorável ao referido 
Projeto. Comenta sobre o Projeto de Lei nº 085/2014-L, de sua autoria que, “Acrescen-
ta parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal n° 3.328, de 26 de Junho de 2009”, o 
qual permitirá aos professores e membros da equipe gestora da unidade escolar o uso 
de laptops e de outros dispositivos eletrônicos, em salas de aula, desde que em ativida-
des de cunho pedagógico. Informa que foi realizada uma dedetização no Centro Cultu-
ral Brasital, na qual foram retiradas toneladas de lixo das trilhas. Tece comentários so-
bre Copa Internacional Levorin de Mountain Bike, realizada nos dias 10 a 12 de outu-
bro, no CEC Brasital, ressaltando e que o evento contribuiu com aproximadamente 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) nos estabelecimentos do Município. 

7. Vereador Adenilson Correia: Parabeniza todas as crianças do Município pelo dia 12 
de Outubro. Cumprimenta o Vereador Israel Francisco de Oliveira pela festa realizada 
no Bairro Guaçu e agradece o mesmo pela contribuição com os doces para as crianças 
do Distrito de Maylasky. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador que lhe an-
tecedeu por sua explanação e agradece a presença do mesmo em sua festa. 
Vereador Adenilson Correia: Externa contentamento com as festas realizadas na c i-
dade. Agradece o Supermercados Três Irmãos pela organização da festa no Distrito de 
Maylasky. Reivindica os serviços de limpeza, capinação e roçada no Distrito em questão. 
Comenta sobre sua solicitação de uma ciclovia ligando a Rua Benedicta dos Santos Ca-
parelli ao Jardim Ponta Porã. 

Ordem do Dia: 
1. 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”. Foi aprovado 
por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

2. 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 aprovado por unanimidade, em única discussão, votação 
nominal e maioria absoluta; 

3. 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 
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(DTCEA-SRO) no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque”. Foi 
aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

4. 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”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e 
maioria simples;  

5. Projeto de Resolução nº 014-L, de 29/09/2014, de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara, que “Dispõe sobre constituição de Comissão de Representação para participar, 
no período de 25 a 27 de novembro de 2014, do 7º Congresso Brasileiro de Câmaras 
Municipais em Brasília-DF”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação 
nominal e maioria simples; 

6. Projeto de Lei nº 094-L, de 02/10/2014, de autoria do Vereador Donizete Plínio 
Antonio 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 Goianã, da Campininha, do Sorocamirim e do Pavão”. Foi aprovado por una-
nimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

7. 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 segunda discussão, votação 
nominal e maioria absoluta; 

8. Projeto de Lei nº 108-E, de 22/09/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$2.828.000,00 (dois milhões, oi-
tocentos e vinte e oito mil reais)”. Foi aprovado por 10 (dez) votos favoráveis dos Vere-
adores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Al-
fredo Fernandes Estrada, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de Barros, José Carlos 
de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo e Rodri-
go Nunes de Oliveira; e 04 (quatro) votos contrários dos Vereadores Donizete Plínio An-
tonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira e Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta; e 

9. Requerimentos – nºs: 273 a 278/2014. Foram aprovados por 13 (treze) votos 
favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soa-
res, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, 
Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Car-
los de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, Mau-
ro Salvador Sgueglia de Góes e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 01 (um) voto contrário do 
Vereador Alacir Raysel, em única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre aprovação do Projeto de Lei 

108-E, para garantir o pagamento do salário dos funcionários públicos no mês de outu-
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bro, e que no próximo mês, a situação se repetirá. Diz que a situação dos funcionários 
está complicada, e que se deve responsabilizar o Senhor Prefeito. Lembra que no ano 
1997, foi aprovado um Projeto de aumento de 42% para os funcionários, e que a Ad-
ministração seguinte revogou a Lei em questão tirando o aumento dos servidores muni-
cipais. Informa que vem sendo questionado pelos munícipes, quanto ao impeachment 
do Senhor Prefeito. Relata que foi concluído o processo da Comissão Especial de Inqué-
rito instituída para apurar possíveis irregularidades nos atos do Executivo, as quais fo-
ram constatadas na compra dos playgrounds, o que favorece o pedido de afastamento 
do Senhor Prefeito. Fala da má Administração do Senhor Prefeito, com pagamentos de 
valores excessivos para: coleta de lixo, aquisição de lousas digitais, e diversas outras si-
tuações que têm causado problemas financeiros à Prefeitura. Ressalta que os Vereado-
res estão atentos e fiscalizando e diz que está na hora de se tomar as devidas provi-
dências e pedir o afastamento do Senhor Prefeito. 

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Concorda com o discurso do Verea-
dor Alfredo e esclarece à população que se um Vereador entrar com impeachment fica 
impedido de votar nesse processo, mas que qualquer cidadão comum pode entrar com 
o pedido de afastamento do Senhor Prefeito junto ao Legislativo Municipal. Fala que o 
Bloco Parlamentar “Legislativo Independente” conta com seis Vereadores, portanto, seis 
votos. Comenta que se o Prefeito tivesse ouvido os alertas dos Vereadores e diminuído 
os cargos em comissão e o aluguel de veículos, hoje o mesmo não estaria passando por 
essa situação. Relata que nos quatro anos da Administração anterior jamais viu os fun-
cionários apreensivos e com medo de não receber salários no final do mês. Diz–se in-
dignado com a incompetência da Administração que desrespeita os Vereadores. Infor-
ma que a empresa de telefonia móvel VIVO, não está cumprindo com o prometido em 
relação à prestação do serviço. Fala que graças às lutas da Deputada Maria Lúcia A-
mary e do Bloco Parlamentar “Legislativo Independente” junto ao Governador do Esta-
do, ocorreu a assinatura do Decreto para retirada do Presídio de Araçariguama. Infor-
mou ter sido procurado por moradora do Bairro Vinhedo, diante da necessidade de se-
gurança e de se colocar iluminação pública naquela localidade. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que esteve no evento Copa Internacional 
Levorin de Mountain Bike, realizado nos dias 10 a 12 de outubro, no CEC Brasital, e que 
foi procurado por alguns moradores que reclamaram não terem sido informados com 
antecedência sobre a realização do evento. Relata não discutir a importância do evento, 
somente pede o favor, caso existam outros, que se tome o cuidado para que sejam avi-
sados os moradores residentes nas imediações do local, especialmente os que moram 
em vias públicas que necessitem ser interditadas. A respeito do Projeto de Lei nº 108-E, 
mencionou que o mesmo tem por objetivo cobrir as despesas com a folha de pagamen-
to dos funcionários públicos munic ipais, cesta básica e vale refeição deste mês. Indaga 
o Senhor Prefeito sobre a garantia desses benefícios aos funcionários públicos para os 
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meses de novembro e dezembro e pede que seja feito levantamento e enviado Projeto 
para a Câmara para que mais transtornos não ocorram. Fala da diferença entre a Admi-
nistração anterior e o Governo Atual, lembrando que no ano de 2012, utilizou–se uma 
verba da CIP para encaminhamento de subvenção suplementar à Santa Casa, além do 
repasse mensal da Prefeitura. Nesse ano votamos Projeto retirando recursos da CIP pa-
ra que a Prefeitura possa honrar o compromisso com a Santa Casa. Informa que na 
próxima semana será votado Projeto de Lei que antecipa a devolução de um milhão e 
cem mil reais da Câmara Munic ipal à Prefeitura, novamente para que esta possa honrar 
seu compromisso com a Santa Casa. Essa situação demonstra que a Prefeitura não tem 
dinheiro para pagar suas contas. Alerta aos Vereadores sobre a situação crítica da Pre-
feitura e lembra que o Prefeito vem sendo alertado desde o ano passado sobre os gas-
tos excessivos. 

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Agradece aos Vereadores, Alfredo Fernan-
des Estrada, Alexandre Rodrigo Soares, e organizadores das festas do Dia da Criança, 
dia 12 de outubro. Parabeniza ao Senhor Cláudio Góes e organizadores pelo sucesso da 
Festa Expo São Roque. Critica os desmandos do Senhor Prefeito. Fala da má qualidade 
e dos produtos da merenda escolar servida nas escolas municipais. Informa que no dia 
14 de outubro, será realizada reunião com a Senhora Camila, funcionária pública, para 
prestar esclarecimentos sobre o ocorrido no desfile realizado no dia Sete de setembro. 
Quanto à falta de recursos do Município, menciona que o Poder Executivo foi alertado, 
desde o ano passado, sobre os gastos desnecessários e desperdício de dinheiro público. 
Diz que gostaria de estar no Plenário falando das boas obras do Senhor Prefeito, mas 
infelizmente isso não ocorre. 

Encerram-se os trabalhos às 21h39min. 
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