
 
 

Ata da 35ª Sessão Ordinária de 19 de Outubro de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

Presidência: Flávio Andrade de Brito, Marcos A. Issa Henriques de Araújo 

e Luiz Gonzaga de Jesus 
Secretaria: Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Israel Francisco de Oliveira 

 

Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo 

Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio 

Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, 

Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de Godoy, 

Rodrigo Nunes de Oliveira e Mauro Salvador Sgueglia de Góes.  

Vereadores ausentes: nenhum. 

Início dos trabalhos às 18h00min. 

Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos pelo Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes. 

1. A Ata da 34ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de Outubro de 2015, foi lida e aprovada por 

unanimidade; 

2. A Ata da 36ª Sessão Extraordinária, realizada em 09 de Outubro de 2015, foi lida e aprovada or 

unanimidade; 

3. A Ata da 37ª Sessão Extraordinária, realizada em 09 de Outubro de 2015, foi lida e aprovada por 

unanimidade; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Constituição, 

Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 074-L, de 09/10/2015, de autoria do Vereador José 

Carlos de Camargo, que “Dá nova redação ao Art.3° da Lei Municipal n°972, e dá outras 

providências”. O Parecer Contrário foi rejeitado por unanimidade em única discussão e votação 

nominal;  

5. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 267/2015, de autoria do Vereador 

Etelvino Nogueira, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 263/2015, em regime de 

tramitação de Urgência Especial, na pauta da 35ª Sessão Ordinária”. O Requerimento foi 

aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica; 

6. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 269/2015, de autoria do Vereador 

Etelvino Nogueira, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 268/2015, em regime de 

tramitação de Urgência Especial, na pauta da 35ª Sessão Ordinária”. O Requerimento foi 

aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica; e 

7. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 271/2015, de autoria do Vereador 

Donizete Plínio Antonio de Moraes, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 270/2015, em 

regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 35ª Sessão Ordinária”. O Requerimento 

foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

      Projetos do Legislativo 

1. Projeto de Lei n° 066/2015-L, de 23/06/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 

“Dispõe sobre condições de contratação de profissionais da saúde por entidades públicas 

municipais, instituições que recebam subvenção do Poder Executivo ou empresas terceirizadas 

que prestem serviços à municipalidade”; 
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2. Projeto de Lei n° 082/2015-L, de 13/10/2015, de autoria do Vereador Donizete Plínio 

Antonio de Morais, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de exames de 

mamografia e ultrassonografia mamária na rede municipal de saúde para todas as mulheres a 

partir de 30 (trinta) anos de idade”; 

3. Projeto de Lei n° 083/2015-L, de 14/10/2015, de autoria do Vereador José Carlos de 

Camargo, que “Torna obrigatório a implementação de atividades com fins educativos para 

reparar danos causados no ambiente escolar, no âmbito da Estância Turística de São Roque, e 

dá outras providências”; e 

4. Projeto de Lei n° 085-L, 19/10/2015, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera a Lei 4.426, de 

11/06/2015”. 

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 

1. Vereador Israel Francisco de Oliveira – nº: 261. Solicita informações a respeito do Pregão 

Presencial n°076/2015 da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. 

2.  Vereador Etelvina Nogueira – nº: 262. Solicita informações referentes ao aluguel de 

máquinas e caminhões para departamento de obras da Prefeitura da Estância Turística de São 

Roque, no período de janeiro de 2013 a setembro de 2015; 263. Solicita informações referentes 

ao aluguel de veículos, motos e plataforma (guincho) pela Prefeitura da Estância Turística de São 

Roque, no período de janeiro de 2013 a setembro de 2015; 264. Solicita informações referentes 

à manutenção de bocas de lobo e tubulação de águas pluviais na Estrada do Caeté e Estrada 

Capela do Cepo; 265. Solicita informações e cópias de documentos referentes à aquisição de 

suco concentrado para a Merenda Escolar; 268/2015. Solicita informações referentes ao 

Decreto n°8.295 de 15/10/2015 que, “Reduz temporariamente o horário de funcionamento dos 

prédios públicos no Município de São Roque SP, r dá outras providências”.  

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 266/2015. Solicita informações sobre a 

possibilidade de implantação de iluminação pública no final da Avenida Zito Garcia com a Estrada 

dos Mendes. 

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes e Rafael Marreiro de Godoy – nº: 

270/2015. Solicita informações sobre o “pro Labore” da Polícia Militar. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 

1. Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 1773/2015. Solicita a implantação de prestação 

de serviços de correios, para distribuição de correspondência nas residências do Bairro Vinhedos 

I, II e III. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº 1774. Solicita serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Capim Fino, Canguera; 1775. Solicita serviços 

de motonivelamento e cascalhamento nas Vias do Mirim (antigo Morro do Piolho); 1776. Solicita 

serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Café; 1787. Solicita serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Estrada Taipas de Pedra, Alto da Serra; 1788. Solicita 

serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Patrícia Galvão, atrás do Condomínio 

Mirante da Serra, Vila Darcy Penteado; 1800/2015. Solicita realização da operação “tapa 

buraco” na Rua Primavera, Vila Amaral. 
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3. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) 1777. Solicita, urgentemente, manutenção, 

motonivelamento e cascalhamento na alça da Rua Júlio Rodrigues, próxima ao imóvel n°165, 

Distrito de Maylasky; 1778. Solicita, urgentemente, manutenção, roçada, capinação e limpeza 

da Rua Vicente da Costa em toda sua extensão, próxima ao Pólo Industrial do Distrito de 

Maylasky; 1779. Solicita, urgentemente, manutenção, roçada, capinação e limpeza na Rua Júlio 

Rodrigues, principalmente em frente ao imóvel n°165, Distrito de Maylasky; 1780. Solicita, 

urgentemente, poda de árvores próximas ao imóvel n°02 da Rua Júlio Rodrigues, paralela à Rua 

Vicente da Costa, próxima ao Pólo Industrial do Distrito de Maylasky; 1786. Solicita que o 

executivo interceda junto à Viação São Roque para que o ônibus que vai para São João Novo 

passe pela Rua Vicente da Costa, a pedido de moradores das ruas Vicente da Costa e Estér (ao 

lado do Pólo Industrial); 1789/2015. Solicita abertura e serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Rua Borba Gato com término na Rua Nelson Silva Nunes, loteamento Alpes 

Fiorentini, próximo ao n°235, Distrito de Maylasky. 

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus - nºs: 1781/2015. Solicita operação “tapa buraco” na Rua 

Benedito Marchi Filho, Vila Santa Isabel. 

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Oliveira – nºs: 1782. Reitera pedido feito através da 

Indicação n°1839/2009, solicitando a criação de um asilo para idosos em nosso município;  

1783/2015. Solicita a colocação de placas com denominação e CEP específicos nas seguintes 

vias: Travessa Bruno Burlini e Alameda Rui Balbinot, Jardim Suíça paulista; 1784. Solicita a 

colocação de placa com denominação CEP específico na Rua Heitor Sarti, que liga a Avenida 

Antonio Dias Bastos à Rua Epaminondas de Oliveira; 1785. Solicita cobertura em 02 (dois) 

pontos de parada de ônibus na Rodovia Quintino de Lima, em frente ao imóvel n°550 (sentido 

São Roque – Ibiúna) e ao lado da linha férrea (sentido Ibiúna – São Roque); 1822. Reitera 

pedido feito através da Indicação n°140/2012, solicitando iluminação pública na viela que liga a 

Rua Santa Isabel próxima ao imóvel de n°178, à Rua Santana na altura do imóvel de n°2015, 

bem como solicita a colocação de corrimão e, se possível, o alargamento da referida via; 

1823/2015. Reitera pedido feito através da Indicação n°1074/2015, solicitando a implantação 

de iluminação pública em viela que fica entre a Rua José Ghissardi e Rua Giovanni Paolo II.  

6. Vereador Alacir Raysel – nºs: 1790. Reitera a Indicação n°1703/2015, solicitando 

pavimentação asfáltica na Rua Roque Soares de Camargo, Jardim Santa Maria, Bairro Gabriel 

Piza; 1791. Reitera a Indicação n°1702/2015, solicitando pavimentação asfáltica na Viela Noé 

Pedroso, Jd. Nova Brasília/ São Rafael; 1792. Reitera a Indicação n°1700/2015, solicitando 

manutenção de campo de futebol socyete e implantação de espaço para lazer com playground, 

na área localizada na Avenida Guilherme de Almeida e Rua Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza; 

1793. Reitera a Indicação n°1699/2015, solicitando serviços de limpeza, construção de pista de 

caminhada, playground e colocação de postes com braço de iluminação pública em área 

localizada no final de cada Rua do Parque Primavera (Gabriel Piza); 1794. Reitera a Indicação 

n°1697/2015, solicitando pintura de faixa de pedestres na Avenida São Manuel, em frente ao 

Supermercado Estância, Jd. Villaça; 1795. Reitera Indicação n°1696/2015, solicitando 

motonivelamento, cascalhamento, implantação de guias e sarjetas, rede coletora e iluminação 
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pública, na Rua Dom José Gaspar e Rua Dom Pedro I, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 1796. 

Reitera Indicação n°1694/2015, solicitando a implantação de rotatórias nos finais das Ruas José 

Ghissardi, Geovane Paolo II e Paulo VI, Jardim Mosteiro; 1797. Solicita medidas para a 

execução dos serviços de limpeza, poda e corte das árvores (eucalipto), em área localizada na 

Rua Menotti Del Picchia, altura do n°103, Gabriel Piza; 1798. Solicita medidas para a execução 

de poda preventiva nas árvores que se encontram localizadas nas margens da Av. Guilherme de 

Almeida, altura do n°175, Gabriel Piza; 1799/2015. Reitera a Indicação n°1765/2015, 

solicitando motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas do Bairro Sorocamirim. 

7. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°s: 1802. Solicita realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na rua ao lado do Lar Mãe da Providência, no Distrito de São 

João Novo; 1803. Solicita colocação de placa denominativa com CEP da Rua Emidio Castanho, 

Bairro São Julião, Distrito de São João Novo; 1804. Solicita roçada e limpeza no córrego 

localizado no Bairro João Velho, Distrito de São João Novo; 1804. Solicita a troca de lâmpadas 

das luminárias por lâmpadas fluorescentes instaladas na Rua Monteiro Lobato, entre a Rua São 

Paulo e a Raposo Tavares; 1806. Solicita realização de serviços de motonivelamento na Estrada 

Lazaro de Oliveira Santos, em frente ao sítio Santa Clara, Distrito de São João Novo; 1807. 

Solicita a colocação de placa com os dizeres “Proibido Jogar Lixo”, na Rua Esplendor, próximo ao 

n°600, Vila Guilhermina, após o Cemitério Cambará; 1808. Solicita realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Rua ao lado do Ginásio de Esportes, no distrito de São 

João Novo; 1809. Solicita implantação de um abrigo de ônibus, na Rod. Eng. Renê Benedito 

Silva, Km 56,5, sentido São Roque, após o Pesqueiro Valle Verde; 1810.  Solicita a realização de 

limpeza nos bueiros localizados na Vila Houf e Morro do Piolho, Distrito de São João Novo; 

1811/2015. Solicita realização de serviços de motonivelamento com urgência na Rua 01, 

localizada no Bairro São Julião, Distrito de São João Novo 

8. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 1812. Reitera pedido feito através da Indicação n° 

1552/2015, solicitando serviços de manutenção na ponte de madeira para acesso de pedestres à 

Vila Lino; 1813. Reitera pedido feito através da Indicação n°1690/2015, solicitando manutenção 

no ponto de ônibus da Vila Lino, Bairro Caeté; 1814. Reitera pedido feito através da Indicação 

n°1750/2015, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e lombada para a 

Avenida Centro Social, Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 1815. Reitera pedido 

feito através da Indicação n°1749/2015, solicitando operação “tapa buraco” em trecho da 

Estrada Municipal do Carmo (inicializando na cabeceira da Ponte Luiz Gonzaga da Rocha), Bairro 

do Carmo; 1816. Reitera pedido feito através de Indicação n°1658/2015, solicitando serviços de 

motonivelamento e cascalhamento para Estrada Aguassaí até a cabeceira da ponte Osmar Braz 

da Costa; 1817. Reitera pedido feito através da Indicação n°1662/2015, solicitando a colocação 

de um ponto de ônibus tipo concha, na Estrada Municipal do Caeté, com o cruzamento da Rua 

Araraquara; 1818. Reitera pedido feito através da Indicação n°1385/2015, solicitando a 

substituição da lixeira que fica na Raposo Tavares Km 50, no Alto da Serra, Próximo ao ponto de 

ônibus; 1819. Solicita cascalhamento para Travessa Ernesto Firmino de Moraes e Vereadora 

Bruna Bruni Pazini; 1820. Solicita ao setor competente junto a SABESP a colocação do 
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secundário para atender estação de tratamento do Bairro do Carmo, localizado na Rua José 

Marcelino do Carmo, conforme fotos anexas; 1821/2015. Solicita manutenção na ponte de 

madeira localizada na Alameda Arapongas, no Loteamento Vale das Andorinhas, Bairro do 

Carmo. 

 Moções: 

1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº 259. De Repúdio à iniciativa do 

Governo Federal de reduzir o repasse às instituições do chamado “Sistema S”; 262/2015. De 

pesar pelo falecimento da estimada Senhora Fabiana Hypólito da Silva. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n° 260. De Congratulações aos Conselheiros 

Tutelares de São Roque eleitos para o período 2016/2019; 265/2015. De pesar pelo 

falecimento da estimada Senhora Luíza Emilia do Prado. 

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n° 261. De pesar pelo falecimento da 

estimada Senhora Sheila Flávia Inocêncio da Silva.  

4. Vereador Etelvino Nogueira – nº 263/2015. De Congratulações aos Professores da Rede 

Municipal e Estadual de Ensino, em face da passagem do “Dia do Professor”.  

5. Vereador Luis Gonzaga de Jesus – n° 264/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado 

Senhor João Fonseca Camargo. 

Matérias analisadas no expediente: 

(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação). 

1. Moção de Repúdio– nºs: 259/2015 – foi aprovada por unanimidade;  

2. Moções de Pesar – n° 261, 262, 264 e 265/2015 – foram aprovadas por unanimidade; 

3. Moções de Congratulações – nºs: 260 e 263/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará; e 

4. Indicações – nºs 1773 a 1821/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna:  

1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Pondera sobre as dificuldades enfrentadas pelos 

moradores do Bairro Vila Nova São Roque, com a rede de esgoto executada de forma errada, 

pela empresa Sabesp, com fluxo voltado para as residências. Comenta que vem sendo cobrado 

pela população pelo descaso dos Prefeitos Municipais para com aquela localidade. Explica que 

como Vereador atua em prol das melhorias para os bairros, e oficializa o Senhor Prefeito 

constantemente sobre as necessidades dos bairros, mas a realização dos serviços depende da 

Prefeitura e das empresas contratadas pela mesma. Agradece ao Senhor Rone e Equipe da 

empresa Sabesp, pela conclusão da obra no Bairro Vila Nova São Roque. Cobra da Prefeitura a 

construção de trecho de rodovia de aproximadamente 400 metros de acesso Marmeleiro (parte 

alta) ao Jardim Marieta e Vila Nova São Roque, pelo terreno que há muito pertence à Prefeitura. 

Cobra do Senhor Prefeito a execução de serviços de poda de árvores e melhorias nas ruas do 

Município, em especial nos locais de trajeto do transporte coletivo, como na Vila Nova São 

Roque, Jardim Marieta, Vila São Rafael, Quinta do Teixeira e Jardim Brasília. Cobra da 

Administração a execução de melhorias e colocação de areia, nos campos de areia do Jardim 

Marieta e Vila Nova São Roque, que se encontram em estado de abandono.  
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2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta sobre seu Requerimento protocolado 

na Prefeitura no ano de 2014, referente questionamentos sobre o Centro Esportivo de Canguera, 

que se encontra em estado de abandono por essa Gestão. Informa que este ano enviou 

novamente à Prefeitura, o Requerimento e recebeu uma resposta inaceitável. Diz que o horário 

de expediente da Prefeitura foi reduzido.  Fala que com o período de trabalho reduzido da 

Prefeitura, para carga horária das 8 às 13 horas, é insuficiente para a realização dos serviços 

acumulados. 

 Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Sugere medidas econômicas ao 

Senhor Prefeito, que no seu entender dará bom resultado, como: “Redução do valor pago às 

empresas: coletora de lixo, de roçada e de aluguel de veículos”.  Diz que com o horário de 

expediente reduzido, a população é quem sofre os prejuízos com a falta dos serviços dos setores 

da saúde. 

 Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que é preciso a Prefeitura cortar gastos 

com pagamentos excessivos aos cargos comissionados.  

 Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que, o assunto sobre a medida econômica da 

Prefeitura, foi bem abordado pelo Vereador Donizete. Lembra que a central de veículos da 

Prefeitura está no setor da saúde, onde estão os funcionários responsáveis pelo agendamento 

das viagens dos munícipes aos hospitais. Fala que no seu entendimento precisa anular o Decreto 

8295/2015, de 15 de outubro de 2015, do Senhor Prefeito, de redução do horário de 

atendimento da Prefeitura, para que não ocorram prejuízos aos munícipes. 

 Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que foi boa a abordagem do 

Vereador Mauro, sobre o Decreto 8295/2013, do Senhor Prefeito, sobre a redução do horário da 

jornada de trabalho dos funcionários e sobre anulação do mesmo. Comenta que a Cidade de 

Mairinque, reduziu o horário de expediente dos funcionários, porque está com problemas 

financeiros, mas o Município de São Roque, segundo os demonstrativos contábeis, não tem 

problemas de queda na receita, e sim aumento na arrecadação, mesmo com os gastos 

excessivos realizados pelo Senhor Prefeito. 

 Aparte Israel Francisco de Oliveira: Cobra do Senhor Prefeito, uma planilha com estimativa 

dos resultados que serão obtidos com essa redução de horário de expediente da Prefeitura. 

Sugere ao Senhor Prefeito, a redução do valor do contrato celebrado com a empresa coletora de 

lixo. 

 Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que é lamentável a situação criada pelo 

Senhor Prefeito, com o Decreto 8295/2015. Fala que fez Requerimento para saber do 

asfaltamento do Bairro Campininha de Baixo e que a resposta do Senhor Prefeito foi inaceitável. 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Deixa claro que é totalmente contra a redução de 

horário do expediente da Prefeitura. Fala que em passagem pelo Distrito de Canguera, observou 

que as ruas se encontram em meio ao matagal, em péssimo estado de conservação. Fala que o 

Senhor Prefeito está com uma péssima Assessoria, que não orienta realização dos serviços 

prioritários no Município. Afirma que a redução do expediente da Prefeitura, vai prejudicar a 
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população. Sugere ao Senhor Prefeito, excluir os cargos comissionados que estão em excesso, 

que recebem vencimentos nos valores que variam de 5 a 6 mil reais mensal.  

 Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que acredita que, se o Senhor 

Prefeito, exonerar os cargos comissionados afiliados políticos, haverá economia. Fala que existe 

uma Ação na Promotoria de Pública, que existem alguns cargos que tem por obrigação ser 

ocupado por funcionários de carreira. Sugere que conste no Decreto 8295/2015, da 

obrigatoriedade de trabalho no período normal dos cargos comissionados. 

 Rafael Marreiro de Godoy: Sugere que seja exonerado pelo menos cinco funcionários de 

cargos comissionados, para se obter economia de pelo menos 50 mil reais mensais.  

 Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que foi feito processo licitatório no 

Executivo, para compra no valor de 600 mil reais em coxinhas. 

 Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que não vê como vai gerar economia no 

disposto no Decreto 8295/2015, do Senhor Prefeito, que dispõe sobre a redução no horário de 

expediente da Prefeitura, como medida econômica. Sugere ao Senhor Prefeito a redução de 

50%, no valor cobrado do IPTU, para que a população não tenha prejuízo.  Fala que fica feliz 

com a correção da Prefeitura, à resposta equivocada, dada pelo Dr. Rizzo, ao seu Requerimento, 

sobre as providências de Casa de acolhimento, para confortar os pacientes de São Roque, que 

vão ao Hospital do Câncer, fazer exames na Cidade de Barretos. Agradece ao pessoal do Bairro 

Volta Grande, pelo jantar a ele oferecido no sábado. Explica que foi um sucesso o evento da 

Festa das Crianças, no dia 12 de Outubro, que era realizado pelo saudoso Vereador Lilo. 

Agradece aos comerciantes do Distrito de São João Novo, pela cooperação para a realização da 

Festa das Crianças.  

 Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador Rafael pela 

continuidade da Festa das Crianças, no Distrito de São João Novo.  

 Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cumprimenta o Vereador Israel Francisco de Oliveira, 

pela realização da Festa das Crianças na Comunidade do Bairro Jardim Guaçu. Agradece a 

colaboração da comunidade de São João Novo, com a limpeza do local após a realização do 

evento da Festa das Crianças. 

4. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Fala que não vê crise na Prefeitura, mas 

sim falta de Gestão Pública. Diz que esteve na inauguração de 16 lojas no Shopping Catarina, 

por ocasião do 1º Aniversário do Shopping. Comenta que a arrecadação da Prefeitura está sendo 

realizada. Cobra dos munícipes, respeito para com os Nobres Vereadores. Explica que o Vereador 

tem obrigação de fiscalizar os atos do Prefeito.  Fala que cada poder tem sua função e seu 

desenvolvimento. Comenta que o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, são 

poderes independentes, e cada um tem a sua função e o seu desenvolvimento. Fala que a 

Cidade de São Roque, é a única cidade que tem descaso com suas rodovias. Fala sobre meia 

dúzia de críticos que nada fazem para melhorar o Município, se põe a criticar a Cidade. Comenta 

que sabe o que quer, se mobiliza e convida a todos para se mobilizar a para melhorar a Cidade 

de São Roque. Critica a falta de rede de tratamento de esgoto na Cidade, a sujeira que está em 

toda parte. Diz que o Prefeito anterior ainda fazia alguma coisa pela Cidade, agora o que se vê é 
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só sujeira. A Cidade precisa de mobilização urbana. Agradece ao Deputado Márcio Camargo, pela 

atenção dedicada ao Município de São Roque.  

Ordem do Dia: 

1. Projeto de Resolução nº 023/2015-L, de 15/10/2015, de autoria do Vereador Mauro 

Salvador Sgueglia de Góes, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos 

Relevantes – CAR, instituída com a finalidade de apurar a viabilidade da implantação do trem 

turístico em São Roque e o possível leilão dos equipamentos da Prefeitura”. Foi aprovado 

unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

2. Requerimentos – nºs 261 a 266 e 268 e 270/2015. Foram aprovados por unanimidade, em 

única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 

1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que os munícipes exigem mínimo do Senhor 

Prefeito, é a execução de serviços de manutenção nos prédios públicos, e nas estradas 

municipais. Conclama aos Vereadores para convocar o Senhor Prefeito, para uma reunião neste 

Legislativo, para explicar a situação crítica que se encontra a Cidade de São Roque, sobre a 

redução do valor pago a empresa coletora de lixo, sobre os aluguéis de veículos, e sobre o 

Decreto 8295/15 de redução do expediente de trabalho. 

Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que o Decreto do Senhor Prefeito 

especifica a redução do horário do expediente da Prefeitura é para a parte Administrativa.  

Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que foi informado por funcionário do setor de 

obras da Prefeitura, que recebeu ordem para entrar às 8 horas e sair às 13 horas. Fala que sente 

revolta com o disposto no Decreto 8295/15, do Senhor Prefeito, de redução do horário de 

expediente da Prefeitura, e quer saber quais benefícios a Prefeitura vai perceber com a aplicação 

dessas medidas econômicas. Fala que a Presidente do País e Presidente do Congresso Nacional, 

lá em Brasília, estão lutando para se manter no Poder, e se esquecem de Administrar o País, 

proporcionando um caos ao País. Fala que a Administração da Cidade de São Roque, não está 

boa, e o Senhor Prefeito precisa dar uma satisfação à população. Fala que o mínimo que se pode 

fazer para a população deveria ser realizado. Conclama aos Vereadores para convocar as 

pessoas e o Senhor Prefeito, para uma reunião neste Legislativo, para prestar informações 

referentes aos altos valores pagos pelos aluguéis de veículos, bem como aos valores pagos a 

essa grande quantidade de cargos comissionados, e para a empresa coletora do lixo.  

Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que o Vereador Alfredo sempre 

criticou o alto valor pago pela Prefeitura à empresa coletora de lixo. Comenta que esta é a 

oportunidade do Senhor Prefeito, reduzir os valores pagos a empresa coletora de lixo, aos cargos 

comissionados, e acabar com os aluguéis de veículos. 

Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que vê a necessidade de se convocar o Senhor 

Prefeito para vir a esta Câmara, prestar informações sobre os gastos excessivos observados nos 

contratos emergenciais da Prefeitura. 
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2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que com relação ao assunto comentado 

pelo Vereador Alfredo Estrada, sobre o Decreto 8.295/2015, que contempla a redução do horário 

de expediente da Prefeitura, entende que embora seja direcionado para a área administrativa, 

afeta o atendimento ao público e trará prejuízos ao Município, principalmente na área da saúde. 

Fala que existem muitos contratos suspeitos da Prefeitura, do ano de 2013, que estão sendo 

investigados pelo Tribunal de Contas e Ministério Público. Fala que existem outras medidas de 

redução de despesas, para o Senhor Prefeito se utilizar e obter bons resultados, como: cortar os 

cargos comissionados em excesso, reduzir o valor dos contratos celebrados com as empresas: 

coletora de lixo, de roçada e empresa dos aluguéis de veículos, que levam uma boa parte dos 

recursos do Orçamento. Informa que existia uma frota de veículos no Patrimônio do Município, 

que atualmente não existe mais. Diz que agora existe uma dívida política particular do Senhor 

Prefeito, e quem deve pagar isso é o Senhor Prefeito e não o cofre público, como vem 

ocorrendo. Diz que todos os Vereadores estão sendo cobrados constantemente nas ruas pelos 

serviços não realizados pela Prefeitura. Fala que hoje com a redução do expediente de trabalho 

da Prefeitura, os Vereadores vão ter muito mais cobranças. Ressalta que o Senhor Prefeito não 

pode alegar que a Receita caiu, porque isso não ocorre. Conclama aos Vereadores para elaborar 

Requerimento para convocar o Senhor Prefeito para prestar explicações nesta Casa de Leis. 

Questiona ao Senhor Prefeito, como pode um Prefeito com tantas denúncias protocoladas no 

Tribunal de Contas, Ministério Público e Justiça Federal, no ano de 2013, que correm em 

separado e o Senhor Prefeito tem suas contas aprovadas. Diz que é inaceitável que o Senhor 

Prefeito não se conscientize da sua péssima Administração. Comenta que a população se 

encontra descrente com os governantes corruptos do País. Informa que vê nas redes de 

televisão e redes sociais, informações de que o Governo Federal, atua em meio aos corruptos, e 

parece ter elaborado cartilha de corrupção, porque o Senhor Prefeito de São Roque, segue à 

risca as instruções de corrupção. Informa que o Senhor Prefeito, tinha no seu plano de governo, 

a criação de uma Vila Militar, no passado, e instituiu o pagamento de Pró-labore aos Policiais 

Militares, houve aumento de policiais no Município, e reduziu o percentual da criminalidade n na 

Cidade. Diz que atualmente, o Senhor Prefeito comunicou que vai rescindir o Prolabore, pago à 

Polícia Militar pela Prefeitura. Questiona, como o Senhor Prefeito, pode falhar com a segurança 

no Município?. Informa que existem respostas de Requerimentos, nas quais, o Senhor Prefeito 

informa que muitos veículos da frota que pertenciam ao Patrimônio Público, hoje não existem 

mais. Ressalta que quem tem que pagar a dívida política do Senhor Prefeito é ele mesmo, e não 

tirar do Município os recursos financeiros como vem ocorrendo, como superfaturamento da 

merenda, que já foi denunciado. Informa que o Pró-labore pago a Polícia Militar é de 50 mil 

reais.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Questiona ao Senhor Prefeito e aos Diretores que o assessoram, 

se é melhor investir 600 mil reais, em Pro labore, com a Polícia Militar ou gastar 665 mil reais, 
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com serviços de som para inaugurações no Município. Fala da injustiça cometida contra os 

funcionários da Prefeitura, com aplicação do Decreto nº 8295/2015, de 15/10/2015, do Senhor 

Prefeito, com a aplicação da redução da carga horária de parcela dos funcionários. Comenta que 

na empresa privada podem ser reduzidos os valores dos salários dos funcionários, no caso da 

redução da carga horária. Quanto ao poder público, precisa ser analisada a questão da redução 

do salário. Diz que deve haver uma recompensa salarial para os funcionários que estão fazendo 

a carga horária normal de 8 horas de serviços, sem redução do horário, uma vez que os 

funcionários com carga horária reduzida recebem vencimentos iguais aos que trabalharam o dia 

todo. Ressalta que na Lei Orgânica do município, no Inciso XV do Artigo 20, permite que os 

Vereadores elaborem Projeto de Decreto Legislativo para sustar os efeitos do Decreto 

8295/2015, do Senhor Prefeito. E deveríamos fazer isso, informar os repasses da Prefeitura, 

referente a convênios para prestação de serviços, tantos no pronto socorro e hospital para Santa 

Casa, nos seguintes anos e vejam o crescente gasto no período após intervenção, que teve inicio 

em 08 de julho de 2014, em: 2011, o repasse foi de R$ 10.213.595,30, em; 2012, foi transferido 

o valor de R$ 13.050.742,42, já em 2013, R$ 13.235.893,87, foram repassados um pouco a mais 

do ano anterior de 2012, uma vez que já se tinha a intenção, em dificultar a administração da 

santa casa como meta da intervenção,agora vejam em 2014, o crescente aumento no repasse, 

uma vez que em 2014, já contávamos com 6 meses de intervenção; foram transferido o valor de 

R$ 16.646.365,21, ainda com os interventores, que foram dispensados no inicio deste mês,vejam 

outro absurdo, Em apenas 8 meses de 2015,foram repassados para Santa Casa, o valor de 

R$13.279.375,89, enquanto a prefeitura tinha dinheiro para repassar para a Santa Casa, os 

interventores permaneceram, agora depois de todo os estragos, foram substituídos por outras 

pessoas pela própria prefeitura,saíram e deixaram a instituição em situação mais crítica, do que 

quando chegaram, Atualmente os novos Interventores estão com sérios problemas financeiros, 

para resolver, pois os Interventores que saíram, deixaram de pagar os médicos, os funcionários, 

o INSS dos funcionários, as empresas de água e energia, e os fornecedores. Fala ainda que 

tomou conhecimento de um contrato, assinado por um ex-administrador no período da 

intervenção, situação essa que ao meu ver, não compete ao Administrador da Santa Casa, 

assinar contratos, e sim ao Interventor e Provedor. Vou verificar isso juridicamente para ver se 

foi efetuado os pagamentos referente a esse contrato,com o tempo vamos ter um conhecimento 

melhor dos prejuízos causado à Santa Casa, com essa mau fadada intervenção. Lembra que 

alertou neste Legislativo, que os Interventores deixariam a Santa Casa, pior do que encontraram, 

e realmente esta sendo comprovado o que vinha avisando há tempos.  

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que sente revolta com o proposto pelo Prefeito no 

Decreto 8.295/2015, de 15 de outubro de 2015. Fala que não vê possibilidade de retorno 

financeiro com essas medidas econômicas tomadas pelo Senhor Prefeito com a aplicação do 

Decreto 8.295/2015. Diz que o Senhor Prefeito precisa refazer reduzindo para 50%, todos os 
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contratos emergenciais, principalmente o contrato da empresa coletora de lixo. Comenta que 

hoje recebeu reclamações das escolas, referente ao cardápio da Merenda Escolar, que está 

sendo servido lanche inferior ao estipulado no cardápio oficial. Comenta que foi um sucesso o 

evento da Festa das Crianças, realizado no dia 12 de outubro, no Bairro Jardim Guaçu. Fala que 

é assim que se faz, a Festa das Crianças, com a colaboração da comunidade, porque o Executivo 

não faz, e poderia fazer.  

Aparte José Carlos de Camargo: Parabeniza o Vereador Israel pela realização da Festa das 

Crianças no dia 12 de outubro. Fala que também realizou uma pequena festa para as crianças do 

Bairro Paisagem Colonial, com a participação da comunidade, e foi muito boa a festa.  

Vereador Israel Francisco de Oliveira: Agradece a todos organizadores das Festas para as 

Crianças, no mês de outubro, que colaboraram direta e indiretamente nos eventos. Fala que 

esteve no Distrito de Maylasky e viu que não foi concluída o obra do Campo. Cobra do Senhor 

Prefeito a conclusão da obra do campo de Futebol de Maylasky. Fala que os funcionários do 

Departamento de Obras, são esforçados e eficientes, fazem o que podem, e o que não podem 

também, para executar seus trabalhos, porque não têm equipamentos adequados e suficientes, 

para executar os serviços necessários no Município. Cobra do Senhor Prefeito, providências 

urgentes para equipar o Departamento de Obras com máquinas e ferramentas adequadas, para 

oferecer condições de trabalho aos funcionários, que não merecem esse descaso observado por 

este Vereador, no Poder Executivo. 

Encerram-se os trabalhos às 20h39min. 
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