
 
 
 
 
 

ATA DA 50ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 
DE QUATORZE DE OUTUBRO DE 2014. 
2º PERÍODO DA 16ª LEGISLATURA. 

 

Presidência: Etelvino Nogueira e Israel Francisco de Oliveira. 
Secretaria: Etelvino Nogueira. 

 
Vereadores Presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Etelvino Nogueira, Isra-
el Francisco de Oliveira (Toco), Luiz Gonzaga de Jesus e Mauro Salvador Sgueglia de 

Góes.  

Vereadores Ausentes: Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes 
Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de 

Barros, José Calor de Camargo, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Mar-

reiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira.  

Início dos Trabalhos às 14h26min. 
Leitura de um trecho da Bíblia e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira. 

Ordem do Dia: 
1. Prestação de esclarecimentos referentes à possível incidente envolvendo uma viatura 

do Grupamento de Bombeiros e professores manifestantes, no desfile realizado no dia 

7 de setembro, pelos Senhores Roque Gabriel Rodrigues – Diretor de Turismo, Desen-

volvimento Econômico, Cultura, Esporte e Lazer; Flávio Fernandes Rodrigues – Chefe 

da Divisão de Esportes; e Camila de Souza – Chefe de Serviços Técnico Cultural da 

Prefeitura da Estância Turística de São Roque, em atenção à convocação aprovada 

pelo Requerimento nº 242/2014, de autoria dos Nobres Vereadores Israel Francisco de 

Oliveira e Etelvino Nogueira. 

Vereador Etelvino Nogueira: Esclarece que o motivo que os levaram a apresentar o 
Requerimento de Convocação dos Senhores Roque Gabriel Rodrigues, Flávio Fernan-

des Rodrigues e Camila de Souza, é para se obter informações sobre possível incidente 

envolvendo uma viatura do grupamento de bombeiros e professores manifestantes, no 

desfile realizado no dia 7 de Setembro. Fala que a presente Sessão se faz necessária 

para esclarecer as duvidas dos Vereadores e da população. Relata ter presenciado 

algumas cenas, no desfile realizado em 7 de Setembro, que lhe causou preocupação. 

Diz que, devido a uma reação de viatura do Grupamento de Bombeiros, por instantes 

pensou que os mesmos iriam atender alguma ocorrência. Fala que se o ocorrido foi 

propositalmente ou não, seu desejo é que a situação não se repita.  

Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que esteve no referido evento e 
relata algumas ocorrências que presenciou. Pergunta à Senhora Camila de Souza se a 

mesma encontrava-se exaltada em razão de suas obrigações frente a organização do 

evento ou em razão do manifesto realizado pelos professores. 
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Camila de Souza: Responde que a principio não sabia que as pessoas com vestes 
pretas estavam realizando uma manifestação, porém teria ouvido rumores que haveria 

uma. Fala que não estava exaltada, apenas dedicada ao trabalho que lhe atribuíram 

para que tudo ocorresse conforme programado. Diz que deseja o esclarecimento dessa 

situação o quanto antes, pois também é professora e jamais teria a atitude da qual 

está sendo acusada. Comenta que há muitos anos o evento não é realizado no Municí-

pio e esse ano foi o segundo, consecutivo, organizado pela mesma. Relata que sua 

função estava sendo exercida não permitindo que o evento fosse interrompido e que o 

público não se acomodasse em frente ao palanque. 

Vereador Israel Francisco de Oliveira: Questiona a Senhora Camila sobre o sinal 
que a mesma fez, direcionado ao condutor do veiculo dos Bombeiros, o induzindo a 

avançar. 

Camila de Souza: Responde que não deu sinal ao condutor do veículo, que o sinal 
feito pela mesma foi praticado durante todo o desfile para cada bloco participante, 

com único objetivo de que o desfile não parasse. Externa seu descontentamento com 

a má interpretação de todos. 

Vereador Israel Francisco de Oliveira: Questiona o Senhor Flávio Fernandes Ro-
drigues – Chefe da Divisão de Esportes, sobre o ocorrido no referido desfile. 

Flávio Fernandes Rodrigues “Pupo”: Externa descontentamento quanto a interpre-
tação das pessoas, ressaltando que, conhecendo a Senhora Camila, tem consciência 

que a mesma não agiria de tal forma. Fala que os Bombeiros, independente de uma 

ordem, seja ela qual fosse, jamais “ameaçariam” uma vida sendo seu dever salvá-las. 

Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que o objetivo da presente Sessão 
Extraordinária é esclarecer os reais acontecimentos do evento em questão, para que 

não haja mais duvidas por parte da população. Sugere que o Comandante do Grupa-

mento de Bombeiros compareça à Câmara Municipal para prestar esclarecimentos. 

Questiona o Senhor Roque Gabriel Rodrigues – Diretor de Turismo, Desenvolvimento 

Econômico, Cultura, Esporte e Lazer, sobre o ocorrido no desfile e fala que os gestos 

da Senhora Camila deram a entender que a mesma induzia o condutor do veiculo a 

avançar. 

Roque Gabriel Rodrigues: Fala da Competência da Senhora Camila. Externa indig-
nação pelo fato do Comandante dos Bombeiros não ter sido convocado para prestar 

esclarecimentos. Comenta que, sabendo de sua convocação para prestar esclarecimen-

tos com relação ao fato abordado na presente Sessão, dirigiu-se ao Grupamento de 

Bombeiros para saber do Comandante o que teria ocorrido. Na ocasião, o mesmo res-

pondeu que houve uma chamada de emergência no momento do desfile. O Coman-



 
 
 
 
 

ATA DA 50ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 
DE QUATORZE DE OUTUBRO DE 2014. 
2º PERÍODO DA 16ª LEGISLATURA. 

 

dante esclareceu, ainda, sobre normas para a participação de suas Corporação em 

desfiles e que o acionamento das sirenes dos veículos atende a um padrão internacio-

nal de conduta. Parabeniza os Vereadores autores do Requerimento nº 242/2014 pela 

oportunidade de prestar esclarecimentos. 

Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta que estava presente no local e que 
muito se alegrou ao ver as pessoas prestigiando o evento. Fala que o mesmo deve 

acontecer anualmente, pois é de grande importância para o Município. 

Camila de Souza: Fala que vem sendo acusada por um gesto que está sendo inter-
pretado de maneira maldosa. Diz que em qualquer desfile não é possível a comunica-

ção verbal, restando agir com mímicas. 

Vereador Etelvino Nogueira: Concede a palavra para a platéia presente. 
1. Professora Maria de Fátima Cabral: Informa que era uma das manifestantes no 

desfile do dia 7 de Setembro e o motivo que os levou a esta ação foi o Decreto Muni-

cipal nº 7.986/2014, de autoria do Prefeito Municipal, que “estabeleceu medidas para 

a gestão de despesas e controle do gasto com pessoal e custeio, no âmbito do Poder 

Público Municipal”. Fala que se preocupa com a situação em que se encontra o Depar-

tamento de Educação. Diz ter sido questionada por pais de alunos sobre o incidente 

envolvendo o veículo do Corpo de Bombeiros. 

2. Professora Edna Ramos de Araújo Rossi: Comenta que nenhum dos professores 
manifestantes vaiou o Prefeito Daniel de Oliveira Costa, porém outras pessoas sim, 

devido ao fato do mesmo cumprimentar todos ali presentes, exceto os professores que 

usavam vestes pretas, os “manifestantes”. Diz que incentivou os outros professores a 

adentrarem ao desfile. Relata que no momento do incidente estava com uma criança 

no colo e muito se assustou quando o condutor do veiculo do Corpo de Bombeiros 

começou a acelerá-lo. Fala que em conversa com seu irmão, que é Major da Polícia 

Militar em outro Município, o mesmo a orientou procurar o Grupamento de Bombeiros 

para esclarecimentos. Diz que em conversa com O Prefeito o mesmo disse: “Talvez ela 

(Camila de Souza) só quis me resguardar”, deixando a entender que estava ciente da 

repercussão do ato envolvendo a Professora Camila de Souza. 

3. Senhora Vânia de Oliveira: Comenta que os Bombeiros fazem um juramento no 
qual se compromete a dar a própria vida para salvar outras. Diz não acreditar que o 

condutor do veículo tenha agido de má fé, uma vez que, ainda que recebesse uma 

ordem para avançar o veículo sobre as pessoas, e independente de quem desse essa 

ordem, não a cumpriria, tendo em vista seu juramento a zelar. 

4. Professora Marisa Bernardo Misael Barbosa: Relata que participou da manifesta-
ção por se sentir insegura com algumas situações que o Departamento de Educação 
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vem enfrentando. Diz que vem acompanhando as Sessões Ordinárias juntamente com 

outros educadores, devido à preocupação que os mesmos estão do Poder Executivo 

encaminhar a esta Casa de Leis algum Projeto que prejudique ainda mais o Departa-

mento. Fala que se interessa em obter informações referentes à ocorrência que os 

bombeiros teriam sido chamados a atender em meio ao desfile de 7 de Setembro, con-

forme dito pelo Comandante do Grupamento ao Senhor Roque Gabriel Rodrigues. 

Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz lembrar-se da ultima manifestação dos 
professores realizada na Praça da Matriz, na Legislatura passada. 

Camila de Souza: Faz a apresentação de um slide no qual a mesma apresenta fotos 
do referido desfile exercendo sua função. 

Vereador Etelvino Nogueira: Explica que não foi questionar o Comandante anteri-
ormente porque seu desejo era de ouvir o depoimento de todos. Sugere uma visita ao 

Grupamento de Bombeiros para obter informação referente à solicitação de atendi-

mento a ocorrência recebida pela Corporação no momento em que ocorria o desfile de 

7 de Setembro. 

Camila de Souza: Fala que está à disposição para responder questionamentos refe-
rente ao desfile realizado em 7 de Setembro. 

Vereador Israel Francisco de Oliveira: Agradece a presença de todos. 
Encerram se os trabalhos às 16h33min. 
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