
 
Ata da 41ª Sessão Ordinária de 01 de Dezembro 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 18h32min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos pelo Vereador José Carlos de Camargo. 

1. A Ata da 40ª Sessão Ordinária, realizada em 24 de Novembro de 2014, foi lida e apro-
vada por unanimidade;   

2. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei nº 101-L, de 29/10/2014, de auto-
ria do Vereador José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a criação do sistema de uti-
lização de águas pluviais nos prédios públicos municipais”. Foi rejeitado por unanimida-
de, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

3. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei nº 105-L, de 14/11/2014, de auto-
ria do Vereador José Carlos de Camargo, que “Obriga o Poder Executivo Municipal a 
construir rampa de acesso para pessoa com necessidade especial, que utiliza cadeira de 
rodas, nas calçadas da Estância Turística de São Roque”. Foi rejeitado por unanimidade, 
em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

4. O 1º Secretário faz a Leitura do relatório da Comissão Especial eleita para emitir pare-
cer sobre a denúncia protocolada pelo Senhor Emir Afonso Garcia Bechir, em face do 
Senhor Prefeito Daniel de Oliveira Costa. Nos termos do que preconiza o Artigo 367, do 
Regimento Interno, o plenário decidiu pelo não recebimento da denúncia. A denúncia 
foi arquivada com 07 (sete) votos favoráveis dos Vereadores Alfredo Fernandes Estra-
da, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, 
Luiz Gonzaga de Jesus e Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e 08 (oito) votos 
contrários dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, 
Flávio Andrade de Brito, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Rafael Mar-
reiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº 126-E, de 05/11/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre alterações na Lei nº 4.258, de 13 de agosto de 2014”.  
2. Projeto de Lei nº 131-E, de 18/11/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autori-

za a concessão de direito real de uso de bem público à Instituição Paulista Adventista 
de Educação e Assistência Social e dá outras providências”;  
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3. Projeto de Lei nº 133-E, de 18/11/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autori-
za a concessão de direito real de uso de bem público ao Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais da Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”; e 

4. Projeto de Lei nº 135-E, de 24/11/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Altera 
a Lei nº. 3.062, de 23 de maio de 2007 e dá outras providências”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei nº 093-L, de 01/10/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto Isa 

Henriques de Araújo, que “Cria a Política Municipal de uso racional da água na Estância 
Turística de São Roque”; e 

2. Projeto de Lei nº 107-L, de 20/11/2014, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de 
Oliveira, que “Dispõe sobre a realização de feiras de venda de produtos e mercadorias a 
varejo no âmbito da Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”; 

Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira - nº: 324/2014. Solicita informações sobre a 

possibilidade do Poder Executivo realizar auditoria na Administração Municipal referente 
ao período de 2009 a 2014; 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nº: 325/2014. Solicita informações sobre 
a possibilidade de desentupimento das bocas de lobo nas Ruas Erlindo José da Silva e 
Argeu Lombardi, Bairro Guaçú. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 1886. Solicita a troca de postes de ma-

deira por postes de concreto; 1888. Solicita melhorias na viela que liga a Santa Casa à 
Rua Santana; 1889/2014. Solicita construção de rua interligando o estacionamento da 
Santa Casa com a Rua Santana; 

2. Vereador Adenilson Correia – nºs: 1887. Reitera pedido feito através do Ofício nº 
168/2013, solicitando que sejam construídas uma “Praça de Eventos” e ao fundo um 
palco de alvenaria e, ainda uma “Academia ao Ar Livre”, em área com início na Rua Ro-
que Gonzalez, ao lado do Supermercado Três Irmãos, no Distrito de Maylasky; 1890. 
Reitera pedido feito através dos Ofícios nºs 123/2014 e 1800/2014, solicitando desasso-
reamento e limpeza do córrego localizado em frente à alça de acesso à Rua Luiz Ma-
theus Maylasky, Distrito de Maylasky; 1891. Solicita a aquisição de rádios comunicado-
res para os motoristas de ambulância; 1903. Solicita motonivelamento e cascalhamen-
to nas ruas do Bairro Mombaça; 1904. Solicita motonivelamento e cascalhamento na 
via principal e outras três vias da Vila Lino; 1905. Solicita a construção de um campi-
nho de areia e uma área de lazer na Vila Lino; 1928. Solicita a colocação de cascalho 
na Rua Júlio de Lucca, que passa em frente ao Condomínio “Sophia” localizado atrás da 
Escola Germano Negrini, no Bairro do Taboão; 1929. Solicita roçada, capinação e lim-
peza em todas as vias públicas da Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky; 1930. Reitera 
pedido feito através da Indicação nº 1592/2014, solicitando pavimentação asfáltica nas 
seguintes vias: Rua Eduardo Santucci e Rua José Gimenes Arévalo, localizadas no Dis-
trito de Maylasky; 1931/2014. Solicita roçada, capinação e limpeza nas seguintes vi-
as: Rua Eduardo Santucci e Rua José Gimenes Arévalo, localizadas no Distrito de Ma-
ylasky; 
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3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 1892/2014. Solicita implanta-
ção de rede elétrica na Estrada do Venâncios, após a Escola Amélia Rodrigues até a di-
visa do Município de Ibiúna; 

4. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1893. Solicita os serviços de motonivelamento, 
cascalhamento e roçada para as seguintes Travessas: Anézia da Cruz, João da Cruz, 
Maria Eulina da Cruz dos Santos e Nair Timóteo da Cruz, localizadas na Vila Lino, Bairro 
Caetê; 1894. Solicita substituição da lixeira localizada na Estrada da Serrinha do Car-
mo; 1895. Solicita a implantação de lombada na Estrada Municipal do Carmo, próximo 
ao mercado Portal e Laboratório Tecam, no Bairro do Carmo; 1896. Solicita a pintura 
das lombadas localizadas na Estrada Municipal do Carmo; 1897. Solicita serviços de 
motonivelamento, cascalhamento e roçada para as seguintes vias: Av. Centro Social dos 
Inspetores, Praça Antonio Pereira Lima, Rua Capitão Benedito Gomes e Rua Dra. Lour-
des Ferreira Fernandes, Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 1898. Solicita 
serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada nas seguintes vias: Rua Ten. 
Moacyr Simões, Marino Palmiro Russo, com Edgar Pereira Armond e Laudelino de A-
breu, localizada no Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 1899. Solicita a 
colocação de um ponto de ônibus tipo concha na Estrada Municipal do Caetê com o 
cruzamento da Rua Araraquara; 1900. Solicita serviços de motonivelamento, casca-
lhamento e roçada para as seguintes Ruas: Adamantina, Americana, Araraquara, Araça-
riguama, Águas de Lindóia e Amparo, todas localizadas no Loteamento Sun Valley, Bair-
ro Caetê; 1901. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para as seguin-
tes vias: Rua Mogi Mirim, Mogi Guaçú, Matão, Mairinque, Mariapólis, Manduvi e Mari Po-
rã, todas localizadas no Loteamento Jardim Camargo, Bairro do Carmo; 1902/2014. 
Solicita manutenção na EMEF Joaquim Silveira Santos, Bairro Juca Rocha; 

5. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1906. Solicita a colocação de placa com 
os dizeres: "PROIBIDO TRANSITAR DE BICICLETA" na Praça Takeshi Shimaru, localiza-
da no Distrito de São João Novo; 1907. Solicita a implantação de rampas de acessibili-
dade na pista de caminhada localizada no Distrito de São João Novo; 1908. Solicita re-
forma do parquinho localizado na cancha de bocha localizada no Distrito de São João 
Novo; 1909. Solicita a construção de abrigo de ônibus em frente ao Posto de Combus-
tível localizado na Rodovia Engº Renê Benedito da Silva, Distrito de São João Novo; 
1910. Solicita colocação de 01 (uma) lombada na Rua Antonio Espinha, após a Traves-
sa Magdalena Espinha, atrás do Campo do Esporte Clube Sete de Setembro; 1911. So-
licita colocação de 02 (duas) coberturas nas paradas de vans escolares localizadas na 
Estrada do Paiol, Fazenda Roma, Distrito de São João Novo; 1912. Solicita a colocação 
de placa indicando: Fazenda Roma, Bairro do Garcia, Ponte Preta e Araçariguama em 
frente ao velório de São João Novo; 1913/2014. Solicita limpeza no córrego Taxaqua-
ra em frente à Praça Takeshi Shimaru, Distrito de São João Novo; 

6. Vereador Alacir Raysel – nºs: 1914. Solicita a implantação de caixa para captação 
das águas pluviais na Estrada de Servidão localizada no início da Estrada dos Pesseguei-
ros, após a ponte sobre a linha férrea, Gabriel Piza; 1915. Solicita serviços de roçada, 
capinação e limpeza, principalmente na área verde e nas rotatórias no final de todas as 
Ruas do Pq. Primavera (Gabriel Piza); 1916. Solicita que seja recolhido o monte de de-
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trito que se encontra na área verde localizada no final da Rua João Colo, Pq. Primavera 
(Gabriel Piza); 1917. Solicita manutenção e desentupimento nas caixas e tubulações 
localizadas no final de todas as Ruas do Pq. Primavera (Gabriel Piza); 1918. Reitera In-
dicação nº 1806/2013, que "Solicita implantação de um PROJETO URBANÍSTICO, Par-
que Primavera, Gabriel Piza"; 1919. Solicita alargamento e pavimentação asfáltica em 
trecho da Rua São Judas Tadeu, a partir do nº 120, até a Rua Dr. Durval Villaça, Gabri-
el Piza; 1920. Solicita medidas em relação à quantidade de terra devido às chuvas que 
se encontra na Rua Antonio Santinho dos Santos, próximo da “EMEF PROFº ROQUE 
VERANI”, Vila Aguiar; 1921. Reitera Indicação nº 1731/2014: Solicita serviços de roça-
da e limpeza nas margens do rio (ribeirão), paralelo a Rua Santa Terezinha e atrás da 
“E.E. Profº Germano Negrini”, Jd. Villaça. 1922. Solicita implantação de caixa para cap-
tação das águas pluviais, na Rua Santa Leocádia, altura dos n°s 515 e 525, Jardim Vil-
laça; 1923/2014. Solicita o prolongamento da tubulação da caixa de captação das á-
guas pluviais localizada ao lado direito da Rua Paolo VI, Jardim Mosteiro; 

7. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 1924. Solicita serviços de 
capinação e limpeza da viela localizada entre as Ruas Bento Antônio Pereira e José Hen-
rique da Costa, no Jardim Bela Vista; 1925. Solicita serviços de capinação e limpeza em 
trecho da Rua Tibério Justo da Silva, que se estende do imóvel n 578 ao nº 636, Jardim 
Bela Vista; 1926. Solicita "operação tapa buraco" nas ruas México, Colômbia, Paraguai, 
Uruguai e Chile, todas localizadas na Vila São Rafael; 1927/2014. Reitera pedido feito 
através da Indicação nº 1496/2014, solicitando que o Executivo interceda junto à CCR - 
Viaoeste, visando à implantação de faixa de pedestres, ou algum dispositivo que possi-
bilite a travessia dos pedestres de forma segura, na rodovia Raposo Tavares, na altura 
da empresa Tecama. 

Moções: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 297/2014. De Con-

gratulações pelo 40º Aniversário da Biblioteca Pública Municipal “Prof. Artur Riedel”; 
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°: 300. De congratulações aos Guardas 

Civis Municipais Silva, Vaz, e Dário, pelos grandes serviços prestados ao Município; 
304/2014. De Congratulações ao Esporte Clube Sete de Setembro em face da con-
quista do Campeonato Municipal 2014; 

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – n°: 305. De pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Olavo dos Santos Amaral; 306/2014. De Pesar pelo falecimento do estimado 
Ex-Vereador Synésio de Paulo Santos; 

4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – n°: 308/2014. De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Gilson de Moraes. 

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

1. Moções de Congratulações nºs: 297 e 300/2014 – foram aprovadas por unanimi-
dade; 

2. Moção de Congratulações nº: 304/2014 – o Vereador Rafael Marreiro de Godoy, 
autor da propositura, solicitou o adiamento para próxima Sessão Ordinária. O Requeri-
mento Verbal foi aprovado por unanimidade, em única discussão e votação simbólica; 
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3. Moções de Pesar nºs: 305, 306 e 308/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará; 
4. Indicações nºs: 1886 a 1931/2014 – a Mesa Diretora a encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Parabeniza o Vereador Rafael Marreiro de Godoy pela 

excelente qualidade da TV Câmara e comenta sobre a importância da transmissão das 
Sessões, uma vez que muitos munícipes não podem comparecer. Fala do curso “Poder 
das Câmaras Municipais” que concluiu há pouco tempo, e que colocará em pratica seu 
aprendizado. Externa tristeza referente a situação que o pais se encontra, no qual, de-
núncias infundadas tem valorização maior que a realidade. Diz que alguns jornais publi-
cam matérias sobre diversas situações sem citar seus responsáveis, não lhes dando di-
reito de resposta. Comenta que está sendo orientado por advogados, para tomar as de-
vidas providências em relação a acusações infundadas que vem sofrendo. 

2. Vereador Flávio Andrade de Brito: Expõe duas matérias apresentadas em telejor-
nais TV Tem, nas quais falam sobre o desvio de recursos financeiros na Irmandade 
Santa Casa de Misericórdia de São Roque. 
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Sugere que seja feita uma audiência 
pública para apresentação da real situação da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, 
para que a população possa ter conhecimento. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Concede a palavra ao Vereador Etelvino 
Nogueira. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala sobre a importância da audiência pública 
para esclarecimentos da situação da Irmandade. Comenta que foi provedor do hospital 
no período de 2009 e alguns meses de 2010. Diz que a Prefeitura fez um repasse de R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para contribuir no pagamento das des-
pesas da Irmandade. Fala que a Prefeitura fez a aquisição de medicamentos com valor 
superior ao que é cobrado do hospital. Comenta sobre o valor absurdo pago na contra-
tação dos médicos que atendem na referida unidade hospitalar, uma vez que antes da 
intervenção o valor era menor. Ressalta ter parabenizado os interventores do hospital 
pela iniciativa dos mesmos em se dirigirem ao Ministério Público. Diz que trará ao co-
nhecimento da população as irregularidades da atual administração. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que se houver irregularidades as mes-
mas devem ser apontadas. 
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Questiona o Vereador Israel Francis-
co de Oliveira, sobre provas de irregularidades na aquisição dos playgrounds. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Responde que há indícios de irregularidades. 

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre o 7º Congresso de Câmaras 
Municipais, realizado em Brasília-DF no período de 25 a 27 de Novembro deste ano, que 
participou juntamente com os Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Mauro Sal-
vador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy. Fala que os mesmos foram em 
busca de melhorias para o Município, e que em conversa com a Deputada Federal Bru-
na Furlan a mesma se comprometeu a contemplar a cidade com uma emenda parla-
mentar. Ressalta que o Centro Cultural Brasital necessita de reformas. Solicita a com-
preensão da população, uma vez que a realização das obras depende da autorização do 
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Poder Executivo, não somente da reivindicação do Vereador. Reivindica o conserto de 
vazamento de água e esgoto na Avenida Piracicaba, localizada no Bairro Vila Nova São 
Roque. 

5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Lamenta que os dois princi-
pais líderes da cidade dos últimos anos, estejam passando por tal crise política, sendo o 
Ex-Prefeito Efaneu Nolasco Godinho com suas contas de 2010 rejeitadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo e o atual Prefeito Daniel de Oliveira Costa tendo en-
volvimento em diversas questões jurídicas e legais. Relata ter posicionamento contrário 
em relação ao denuncismo vulgar, boatos maldosos sem comprovação que são lança-
dos todos os dias pelo Município, e pela disputa de poder e cargos. Diz que o Ministério 
Público, o Tribunal de Justiça e a Câmara Municipal devem apurar os fatos de qualquer 
denúncia com rigor. Menciona que todo acusado tem direito de defesa. Ressalta que a 
população pode contar com este Vereador que trabalha empenhado desde o inicio de 
seu mandato. 

6. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Externa sua indignação em relação 
ao arquivamento da denúncia, que solicita o afastamento do Prefeito Daniel de Oliveira 
Costa com fulcro em irregularidades na aquisição de playgrounds pelo Município. Diz 
que muito se estranha os playgrounds custarem R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), 
sendo que o valor pago por unidade foi de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais). 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Ressalta que o arquivamen-
to da denúncia em questão, foi uma oportunidade que se perdeu de averiguar a fundo 
a aquisição dos playgrounds. Fala que a vontade da população não foi respeitada. Pa-
rabeniza o Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, pelo voto favorável à 
denúncia. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala da situação em que se encontra 
a Irmandade Santa Casa de Misericórdia. Propõe a redução de 20% dos cargos de Ve-
reador a partir da próxima gestão. Reclama da alimentação que é servida nas unidades 
escolares do Município. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Complementa a fala do Vereador 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, dizendo que é a favor também da redução do salário 
do Vereador. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta que no exercício de 2013 a 
Santa Casa tinha dívida de aproximadamente R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil 
reais), e que atualmente esta dívida se encontra em aproximadamente R$ 3.000.000,00 
(três milhões de reais). Informa que havia recurso financeiro para investir no Largo dos 
Patos, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e o mesmo foi remanejado. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta ter lido uma matéria em um dos jor-
nais da cidade, que informa ter aumentado o número de atendimentos na Irmandade 
Santa Casa de Misericórdia ao invés de diminuir. 

Ordem do Dia: 
1. 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-
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ciais no Município de São Roque através de uso de microchip e dá outras providências”. 
Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

2. Projeto de Lei nº 104-L, de 11/11/2014, de autoria do Vereador Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, que “Institui a Semana Municipal de Incentivo à Leitura 
“Profº Arthur Riedel” na Estância Turística de São Roque”; e Emenda nº 001-L, de 
autoria do Vereador José Antonio de Barros. Foram aprovados por unanimidade, em ú-
nica discussão, maioria simples e votação nominal; 

3. Projeto de Lei nº 129-E, de 12/11/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 349.490,89 (trezentos e qua-
renta)”. Foi aprovado por unanimidade, em segunda discussão, maioria absoluta e vo-
tação nominal; 

4. Projeto de Lei nº 130-E, de 12/11/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 174.000,00 (cento e setenta e 
quatro mil reais)”. Foi aprovado por unanimidade, em segunda discussão, maioria abso-
luta e votação nominal; 

5. Requerimentos – nºs: 324 e 325/2014. Foram aprovados por unanimidade, em 
única discussão e votação simbólica. 

 
Explicação Pessoal: 

1. Vereador Adenilson Correia: Parabeniza os Vereadores Alacir Raysel, Luiz Gonzaga 
de Jesus, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy pela postura no 
7º Congresso de Câmaras Municipais, realizado em Brasília-DF no período de 25 a 27 
de Novembro deste ano. Informa que protocolou no gabinete de alguns deputados pe-
didos de emendas parlamentares para o exercício de 2015. Solicita a construção de 
uma base para a permanência da Guarda Civil Municipal no Distrito de Maylasky. Agra-
dece o Prefeito Daniel de Oliveira Costa e o Diretor de Saúde, Sandro Rizzi, por disponi-
bilizar uma ambulância no referido distrito das 07h00min às 16h00min. Reivindica os 
serviços de limpeza, capinação e roçada em todas as vias do Distrito de Maylasky. Diz 
que tem recebido inúmeras reclamações em relação ao péssimo estado do rio localizado 
na Rua Leôncio de Toledo. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que o Prefeito Daniel de Oliveira Costa 
devia comparecer a esta Casa de Leis, para esclarecer a todos, sobre os preços que fo-
ram pagos na aquisição dos playgrounds. Reclama do péssimo investimento do dinheiro 
público que o Poder Executivo fez, aplicando nos aluguéis de veículos inutilizados, na 
empresa coletora de lixo, que além de ter custo alto, deixa a desejar, na aquisição das 
lousas digitais, na contratação da empresa Masterpublic que não prestou os devidos 
serviços, dentre outros investimentos supérfluos. Lembra a todos que a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento), não foi instalada no Município devido a irresponsabilidade da 
atual administração. Ressalta o valor abusivo que é pago pela merenda escolar, e que a 
mesma não possui qualidade compatível a seu preço. Reclama das bocas de lobo da ci-
dade que se encontram entupidas. Solicita recapeamento asfáltico para os Bairros Ga-
briel Piza e Guaçu. 
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3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Faz um relato sobre a administração 
do Prefeito Daniel de Oliveira Costa desde o inicio de seu mandato até a presente data. 
Comenta sobre uma empresa coletora de lixo contratada em fevereiro do exercício an-
terior que teve contrato rescindido, por incapacitação de prestar serviços. Fala que a 
maioria dos contratos realizados pelo Executivo, são feitos em caráter emergencial, e 
dentre eles o da atual empresa coletora de lixo que tem o dobro de custo da anterior. 
Externa sua indignação com a quantidade de cargos comissionados, provocando um 
aumento aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por mês na folha de pa-
gamento. Fala também da aquisição das lousas digitais superfaturadas, além da contra-
tação da empresa Masterpublic que não prestou os devidos serviços. Ressalta o valor 
gasto com os veículos inutilizados. Informa que os enfeites de Natal do exercício de 
2013 tiverem um custo de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais). Diz que 
foram comprados mais playgrounds do que a quantidade necessária. Compara que, na 
gestão anterior o ponto de iluminação pública custava R$ 2,45 (dois reais e quarenta e 
cinco centavos), hoje a mesma custa R$ 9,45 (nove reais e quarenta e cinco centavos), 
solicita esclarecimentos ao Poder Executivo. 

Encerram-se os trabalhos às 21h07min. 
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