
 
Ata da 11ª Sessão Ordinária de 11 de Abril de 2016. 
4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 
     Presidência: Alfredo Fernandes Estrada, Adenilson Correia e  

Luiz Gonzaga de Jesus 

  Secretaria: Mauro S. Salvador 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 Henrique de Araújo, 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira. 
Vereador ausente: nenhum. 

Início dos trabalhos às 18h10min. 

Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes. 

1.  A Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada em 04 de Abril de 2016, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 8ª Sessão Extraordinária, realizada em 04 de Abril de 2016, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. O 1º Secretário faz a leitura do Ofício n° 0352/2016, referente a decisão da Audiência de 
Conciliação realizada no dia 08 de abril de 2016, no Tribunal de Justiça do estado de São 
Paulo, e informa que o mesmo encontra-se à disposição para consulta na Diretoria Técnica 
Legislativa; 

4. O 1º Secretário faz a leitura do balancete da despesa e receita da Câmara Municipal, 
referente ao mês de março de 2016 e informa que o mesmo encontra-se à disposição para 
consulta na Assessoria Técnica Legislativa; 

5. O 1º Secretário faz a leitura do demonstrativo de receita e despesa Orçamentária e 
Financeira Previdenciária, referente ao mês de fevereiro de 2016 e informa que o mesmo 
encontra-se à disposição para consulta na Assessoria Técnica Legislativa; 

6. O 1º Secretário faz a leitura do relatório mensal sobre a coleta, tratamento e destinação 
final do lixo na Estância Turística de São Roque, referente ao mês de fevereiro de 2016 e 
informa que o mesmo encontra-se à disposição para consulta na Diretoria Técnica 
Legislativa; 

7. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 121/2016, de autoria do Vereador 
Donizete Plínio Antonio de Moraes, que “Solicita a inclusão da Moção de Repúdio nº 
054/2016, em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 11ª Sessão 
Ordinária”. O autor do Requerimento solicitou verbalmente a retirada do mesmo. O pedido 
foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica; e 

8. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 125/2016, de autoria do Vereador 
Israel Francisco de Oliveira, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 124/2016, em 
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regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 11ª Sessão Ordinária”. O 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

Projetos do Executivo: 

1. Projeto de Lei n° 022-E, de 31/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a 
Prefeitura a celebrar convênio com o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN – SP”; 
e 

2. Projeto de Lei n° 023-E, de 06/04/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$3.550.000,00 (três milhões, 
quinhentos e cinquenta mil reais), no orçamento vigente”. 

Requerimentos: 

1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 109. Solicita informações sobre a manutenção 
dos Cemitérios Municipais; 112/2016. Requer informações sobre a implantação de rede 
de águas pluviais e boca de lobo, na Rua Cristovão Martinez Arca, localizada no Bairro 
Marmeleiro.  

2. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 113/2016. Solicita informações referentes ao 
Galpão que se encontra pardo no Distrito Industrial de Maylasky; 119/2016. Solicita cópia 
dos mapas do Município de São Roque em que constem os bairros do Pilão D’Água, Caeté, 
Carmo, Sorocamirim e, também, o Distrito de Canguera. 

3.  Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 114. Solicita informações 
sobre a possibilidade de pavimentação asfáltica na Rua Planeta Plutão, Vila Vilma, Distrito 
de Maylasky; 115. Solicita informações sobre a possibilidade de retirada de terra que 
deslizou de barranco na Rua Vicente da Costa, próxima ao Pólo Industrial, no Distrito de 
Maylasky; 118/2016.  Solicita informações sobre a possibilidade de pavimentação 
asfáltica na Rua Olavo Capuzzo, Bairro do Taboão, próximo ao imóvel n° 158 (“Rancho do 
Netão”).  

4. Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 116/2016. Requer informações sobre a 
construção de creches com parcerias do Programa Minha Casa Minha Vida, nos Bairros: 
Paisagem Colonial, Vila Amaral, Jardim Conceição, Parque Aliança, Gabriel Piza, Marmeleiro, 
Vila Nova São Roque, Jardim Guaçu, Santo Antonio, Cambará, Jardim Villaça, e Jardim 
Mosteiro. 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira – nºs: 117. Solicita informações referentes a 
manutenção de duas pontes localizadas no bairro do Guaçu seriamente danificadas com as 
chuvas de 10 e 11 de Março de 2016; 124/2016. Solicita informações sobre a 
possibilidade de subvenção social à Sociedade Cívica e Religiosa dos Cavaleiros de São 
Jorge para o exercício financeiro de 2016.  

Indicações: 

1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 360/2016. Solicita troca de semáforo de 
veículos e colocação de semáforo de pedestres no cruzamento das Avenidas Piracicaba e 
Prefeito Bernardino de Lucca (próximo a ponte) localizada na Vila Nova São Roque.  
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2. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 361. Solicita a realização dos 
serviços de limpeza nas bocas de lobo dos Bairros Jardim Ponta Porã, Distrito de Maylasky; 
362. Solicita a realização dos serviços de roçada e capinação, tal como limpeza nas bocas 
de lobo em toda a extensão da Rua Leôncio de Toledo, Distrito de Maylasky; 373. Reitera 
pedido feito através do Ofício Vereador nº 309/2016, solicitando pavimentação asfáltica na 
Viela localizada entre as Ruas Planeta Terra e Planeta Marte (ao lado do imóvel nº 45 - 
Pizzaria Coração Sertanejo), Vila Vilma, Distrito de Maylasky; 374.  Solicita pavimentação 
asfáltica na Rua Planeta Plutão, Vila Vilma, Distrito de Maylasky; 375.  Solicita a 
pavimentação asfáltica do "subidão" da Estrada Margarida Korte, próximo ao Pesqueiro 
Primavera; 380. Solicita a retirada de terra que deslizou de barranco na Rua Vicente da 
Costa, próxima ao Pólo Industrial, no Distrito de Maylasky; 381. Solicita providências com 
relação ao poste que está caindo na Rua Mandovi II, entre os imóveis nºs 715 e 538, 
Distrito de Maylasky; 382. Solicita a retirada de lixo próximo ao imóvel nº 213 da Rua Júlio 
Rodrigues, Distrito de Maylasky; 383. Reitera parcialmente pedido feito através do Ofício 
Vereador nº 315/2016, solicitando a conclusão de rede de energia elétrica trifásica e 
colocação de braços com luminárias na Alameda Sucupira, n° 542, Bairro Planalto Verde. 

3. Vereador Alexandre Rodrigo Soares – nºs: 363. Solicita a execução dos serviços de 
poda de árvore na Rua Tibério Justo da Silva, Bairro do Cambará, altura do nº 577.  

4. Vereador Alacir Raysel– nºs: 364. Reitera a Indicação n° 1695/2015, solicitando 
pavimentação, iluminação e paisagismo na Viela de acesso à Rua Santa Leocádia e Santa 
Virginia, Jd. Villaça; 365. Reitera a Indicação n° 866/2015, Solicitando os serviços de 
roçada, capinação e limpeza nas vias públicas, na área verde e no rio (ribeirão), do Pq. 
Primavera (Gabriel Piza); 366. Reitera a Indicação n° 1008/2015, solicitando limpeza no rio 
(ribeirão), localizado na Rua Libório Pereira Leite, ao lado do nº 644, Bairro Gabriel Piza; 
367. Reitera a Indicação n° 1011/2015, solicitando tubulação do Ribeirão, que passa entre 
a Rua Libório Pereira Leite, e Estrada Velha de Gabriel Piza, Bairro Gabriel Piza; 368.  
Reitera a Indicação n° 347/2016, solicitando motonivelamento, cascalhamento, 
implantação de guias e sarjetas, rede coletora de esgoto, rede de água, pavimentação 
asfáltica e iluminação pública, na Rua Dom José Gaspar e Rua Dom Pedro I, Jardim Villaça 
e Jardim Mosteiro; 369. Solicita a implantação de 1 (um) poste com bico de luz na viela 
localizada entre as Ruas Geovane Paolo II, altura do n° 175 e José Ghissardi, Jardim 
Mosteiro; 370. Reitera a Indicação nº 351/2016, solicitando manutenção do campo de 
futebol socyete e implantação de espaço para lazer com play ground, na área localizada na 
Avenida Guilherme de Almeida e Rua Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza; 371. Reitera a 
Indicação n° 1003/2015, solicitando a complementação de 30 metros de tubulação do 
córrego, que passa nos fundos dos imóveis de nºs 235, 245, 269 e 277, da Rua Vinícius de 
Moraes, Bairro Gabriel Piza; 372/2016. Solicita Operação tapa-buracos nas vias públicas 
do Bairro Gabriel Piza, principalmente na Av. Guilherme de Almeida e Rua Cecília Meireles;  

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes– nºs: 376. Reitera Indicação, 
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solicitando a implantação de iluminação pública no final da Travessa São Lucas, Centro; 
377. Solicita "mão única" em trecho da Avenida João Pessoa que vai do imóvel nº 473 ao 
de nº 683 e, também, estacionamento em 45º; 378. Reitera Indicação n° 1669/2015, 
solicitando asfaltamento do restante da Rua Dom José Gaspar, localizada no Jardim 
Mosteiro; 379/2016.  Reitera pedido feito através da Indicação nº 38/2015, solicitando a 
colocação de tubulação para águas pluviais, para esgoto, instalação de iluminação pública e 
pavimentação asfáltica na Rua Dom Pedro I, no Jardim Mosteiro;  

6. Vereador Etelvino Nogueira– nºs: 384. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
328/2016, solicitando operação tapa-buraco em trecho da Estrada Municipal do Carmo 
(inicializando na cabeceira da ponte Luiz Gonzaga), Bairro do Carmo; 385. Solicita 
operação tapa-buraco, na Rua Batista Pedroni, Bairro Rosário; 386. Reitera pedido feito 
através da Indicação n° 293/2016, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento 
para Rua Comandante Edgard Pereira Armond, Rua Major PM Lauro Durães, Loteamento 
Clube dos Oficiais; 387. Reitera pedido feito através da Indicação n° 299/2016, solicitando 
serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para as seguintes vias: Rua dos 
Guarus, Tucunarés, Tambaquis, Matrinxás, Garoupas, Mandis e dos Dourados, Loteamento 
Lago da Serra; 388. Reitera pedido feito através da Indicação n° 198/2016, solicita 
serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para a Estrada da Mantiqueira, 
Estrada Serra do Mar, Estrada do Japi, Estrada Serram da Cantareira, Estrada Serra Leoa, 
localizadas no Loteamento Chácara Recreio Lago Azul; 389. Reitera pedido feito através da 
Indicação n° 327/2016, solicitando a substituição de lixeira por container de lixo, na 
Estrada Serrinha do Carmo; 390. Reitera pedido feito através da Indicação n° 330/2016, 
solicitando manutenção nas pontes localizadas no Loteamento Vale das Andorinhas; 391. 
Solicita tubulação de águas pluviais para Rua Major PM Lauro Durães e Ten. Moacyr 
Simões, Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 392. Solicita a realização de 
limpeza dos bueiros, roçada e capinação nas Ruas Nossa Senhora do Carmo, José Benedito 
do Carmo, Aniseta dos Santos, Pedro Marcelino, Anselmo Matinês, Santa Clara, Valentino 
do Carmo, Cruzeiro, Dom Pierino Crispiático e Viela Alzira do Carmo, Bairro do Carmo; 393.  
Solicita a implantação de um ponto de ônibus do cruzamento da Estrada Municipal do 
Caetê com Estrada Hirofumi Mikami, Bairro Caeté.  

Moções: 

1. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nº: 052/2016. De Congratulações 
aos Agentes Controladores de Vetores do Município pelos relevantes trabalhos desenvolvido 
no combate a proliferação da Dengue.  

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – n°: 053/2016. De Congratulações à 
Equipe BMW Brasil pela conquista do sexto lugar no BMW Motorrad GS TROPHI 2016 
realizado na Tailândia. 

3. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nº: 055/2016. De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Generoso Magalhães de Oliveira. 
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Matérias analisadas no expediente: 

(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação). 
1. Moções de Congratulações – nºs 052 e 053/2016 – foram aprovadas por 

unanimidade; 
2. Moção de Pesar– n°s 055/2016 – a Mesa Diretora a encaminhará; 
3. Indicações – nºs 360 a 393/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 

1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que ouve comentários sobre pesquisa 
eleitoral, e observa que é direcionada a alguns comentários de alguns candidatos. Esclarece 
que essa pesquisa não tem valor nenhum, porque quando interessa a um determinado 
grupo político, aquele candidato ou pré-candidato aparece na pesquisa, e quando é outro 
grupo político, aparece outro. Ressalta que, para que essas pesquisas tenham valor, é 
preciso cobrar desses possíveis pré-candidatos, que façam pesquisa oficial. Questiona essas 
pessoas, que pesquisa é essa. Cobra dos grupos políticos, a devidas providências para que 
seja feita pesquisa oficial, com informações reais. Fala que foi informado que foi trocado o 
Diretor de Obras. Cobra do Senhor Prefeito, providências para execução de serviços 
prioritários nas estradas de terra existentes no Município.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que, os que se serviram de 
cargos de Diretoria na Prefeitura Municipal, estão sendo transferidos para outros cargos na 
Prefeitura, para driblar a Legislação Eleitoral, para simplesmente saírem candidatos nas 
próximas eleições.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Informa que a população está torcendo para que 
essas pessoas que ocuparam cargos de Diretores na Prefeitura sejam exoneradas 
definitivamente, da Prefeitura, porque nada fizeram pela população. Fala que essas 
pessoas precisam ter Semancol, e deixar os cargos para outros que estejam capacitados 
para exercer o cargo, e resolver os problemas prioritários municipais. Diz que todo mundo 
tem direito de sair candidato, mas não é justo, esses Diretores ficarem calados na 
Administração como funcionários da Prefeitura e nada fazem em benefícios da população. 
Fala da situação critica que se encontram as estradas do Bairro Guaçu, com seu leito 
carroçável sem condições de tráfego. Questiona o Poder Executivo, quais melhorias esses 
Diretores executaram no Município. Diz que não é bom para a Cidade, ter o Diretor de 
Obras, sendo transferido para outro cargo, e em nada contribuir em benefício da Cidade. 
Lembra que no ano de 1983, na Gestão do então Prefeito, Senhor Mário Luiz Campos de 
Oliveira, também ocorreu queda de paredão na Avenida Marginal, e que foi refeito com 
recurso próprio da Prefeitura, não precisou solicitar recursos do Governo Federal. Diz que 
no mês de março, deste ano ocorreu a mesma calamidade, com a queda do paredão da 
Marginal, e o Poder Executivo solicitou recursos do Governo Federal, e a população 
aguarda a solução dos problemas da enchente.  Questiona, para que existe uma 
Administração Municipal. Diz que não vê melhorias executadas na Cidade, e que os 
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Vereadores cobrarão dessa Administração as providências para a calamidade que assolou o 
Município de São Roque. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que na Sessão passada, expôs no Telão do 
Plenário deste Legislativo, a situação da Estrada do Caeté, que se encontrava sem 
condições tráfego, em meio ao desbarrancamento de terra, e que foi atendido pela 
Administração. Obrigado. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Informa que na sua rua se encontra uns objetos 
descartados na rua, há muito tempo, e nada de providências dessa Administração.   

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Começa seu discurso parabenizando a 
todos os Funcionários Públicos, que vem lutando ao longo dos últimos dias, para defender 
seus direitos de reposição salarial, que o Senhor Prefeito se nega a conceder aos 
funcionários. Diz que a resistências deles transformou - se num ato de bravura, que trará 
frutos para os futuros dos servidores municipais, ato que será lembrado para sempre em 
São Roque. Informa que continua à disposição dos servidores para o que for necessário. 
Alerta aos servidores, que devem estar atentos aos indicadores financeiros da Prefeitura, 
para que possam continuar cobrando aquilo que foi prometido pelo Senhor Prefeito. Afirma 
que repudia veementemente a ausência dos Diretores convocados para reunião neste 
Legislativo, os quais tinham a obrigação de comparecer para dar explicações sobre a falta 
da reposição salarial de direito da classe trabalhista da Prefeitura, aos Funcionários, ao 
público presente, à Câmara e também, e a toda população. Comenta sobre a arrecadação 
do Município. Diz que ao contrário das afirmações feita pela Prefeitura, sobre a queda da 
arrecadação, informa que o Município arrecadou no 1º trimestre, de 2016, valor maior do 
que o arrecadado no 1º trimestre de 2015. Exemplifica: Foram arrecadados 62,5 milhões 
de reais, em 2015; 63,6 milhões neste ano de 2016, e conclui que o Senhor Prefeito faltou 
com a verdade alegando que a caiu a arrecadação. Informa que esses dados estão 
disponíveis no Portal da Transparência do Site da Prefeitura de São Roque, para que todos 
possam verificar. Diz que esses dados provam que o Senhor Prefeito não fala a verdade da 
situação da Prefeitura, quando afirma que houve queda da arrecadação, que foi um dos 
argumentos que o Senhor Prefeito usou para não dar a reposição salarial merecida pelos 
funcionários. Alerta os servidores para ficarem atentos aos indicadores econômicos do 
Município. Fala que não aconselha os servidores públicos a darem créditos às promessas 
feitas pelo Poder Executivo ao longo deste ano de 2016, devido ao histórico apresentado. 
Comenta sobre a falta de investimentos desta Administração da Prefeitura. Fala que no ano 
de 2013, a Prefeitura arrecadou cerca de 184,9 milhões de reais, investiu 6 milhões de 
reais, com percentual de 3,25%, do que arrecadou. No ano de 2014, arrecadou 228,1 
milhão de reais, investiu 4, 6 milhões de reais, com percentual de 2,05, e no ano de 2015, 
a Prefeitura arrecadou 159,7 milhões e investiu o valor de 4 milhões de reais, com 
percentual menos de 1%. Fala que por isso os Vereadores reclamam da falta de 
investimentos na Cidade de São Roque. Cobra do Senhor Prefeito esclarecimentos à 
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população. Questiona, onde foram investidos esses recursos financeiros Fala que não vê 
construções de escolas, creches, unidades de saúde, abertura de ruas e avenidas novas. 
Questiona, o Senhor Prefeito, qual o paradeiro desse dinheiro. Comenta sobre o Projeto nº 
4/2016, de sua autoria, vetado pelo Senhor Prefeito, que obriga o fornecimento de recibo 
aos usuários de estacionamento rotativo nas vias públicas da Cidade. Fala que o Projeto 
visa atender aos anseios dos usuários, que reivindicaram a emissão de recibos, e para 
corrigir a falha do sistema implantado nos decibilímetros. Comenta que essas falhas 
deveriam ter sido observadas antes da implantação dos equipamentos. Diz que é obrigação 
da empresa ter o dispositivo para emitir os recibos. Comenta sobre o crime ambiental, 
praticado pela Prefeitura, na Vila Amaral. Fala que acionou a Polícia Ambiental, para 
averiguar o suposto crime ambiental, na área localizada n a Rua Augusto César, na Vila 
Amaral, depois de procurado por munícipes, que informaram a existência de aterro na área 
de nascente, naquela localidade. Fala que fez a denúncia com base na Lei nº 960506/1998, 
Lei de Crime Ambiental, conforme art. 60. Ressalta que aguarda que os culpados sejam 
punidos. Cobra providências da Prefeitura, para melhorias na rede de captação de águas 
pluviais obstruída, existente na Vila Santa Isabel, no Bairro da Estação, e Rua José Alembic. 
Cobra do Senhor Prefeito, providências para execução de melhorias nos leitos dos rios dos 
Bairros Junqueira e Guaçu.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Agradece as presenças do Ex-Vereador Julio Mariano, 
do Sr. Miguel, do Sr. Horis e de todos os Funcionários. Informa que recebeu 3(três) 
fotos da Campininha de Cima que demonstra as ruínas das ruas do local conforme 
apresentadas no telão. Fala que foi feito um trabalho muito bom de regularização 
imobiliária da documentação da Vila Lino, e espera que seja implantada a 
infraestrutura. Questiona a Administração Municipal, quando será implantada no Bairro 
Campininha e Vila Lino, a infraestrutura, que seria a implantação das redes: de água 
tratada, de esgoto e rede de tubulação de águas pluviais, que faz parte da 
regularização Imobiliária. Questiona o Senhor Prefeito, quem implantará infraestrutura 
no Bairro da Vila Lino, se o Senhor Prefeito alega não ter recurso até para pagar o 
funcionalismo público Comenta sobre a tristeza que os Vereadores estão sentindo, por 
assistir a imprudência dessa Administração Pública, com a reposição salarial do 
Funcionalismo Público Municipal. Informa que foi encaminhado a este Legislativo um 
Projeto de Lei, que contemplava 5% de reposição salarial para o Funcionalismo Público 
Municipal e na Câmara os Vereadores entenderam que o percentual deveria ser de 
10,67%, e rejeitaram esse Projeto, visando melhorar essa reposição, que o Senhor 
Prefeito alega não ter recursos financeiros para pagar. Comenta que eu e todos os 
Vereadores ficamos surpresos, com a atitude contrária do Senhor Prefeito junto ao 
Desembargador. Diz que imaginava que a proposta do Senhor Prefeito junto ao 
Sindicato dos Funcionários, à Associação dos Professores e ao Desembargador deveria 
ser de alem dos 5%, e ocorreu o contrário. Informa que no dia 08 de Abril, foi 
realizada audiência de conciliação no Gabinete da Vice-Presidência do Tribunal de 
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Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) presidida pelo Vice-Presidente, o 
Desembargador Ademir de Carvalho Benedito, com a participação dos representantes 
dos Sindicatos dos Servidores Municipais, Senhor Ronaldo Amaro da Silva e da 
Associação de Profissionais de Educação de São Roque (APESR), Senhora Marisa 
Kunisawa, e do Prefeito de São Roque, Daniel de Oliveira Costa, que resultou a 
reposição salarial de 6%, não retroativo, distribuídos 2% em Abril e 1% nos meses de 
agosto, outubro, novembro e dezembro. Fala que o Senhor Prefeito, à frente do 
Desembargador, Sindicatos e Professores, alegou não poder dar nada de reposição 
salarial, e depois de muita discussão dos presentes na Audiência, fez a proposta de 
6% de reposição salarial não retroativo, em cinco vezes, sendo 2% em abril e 1% nos 
meses de agosto, outubro, novembro e dezembro. Faz comparações das arrecadações 
municipais: Em 2013, com a arrecadação prevista no valor de 175 milhões, foram 
arrecadados 184 milhões, foi dada a reposição e aumento salarial de 7 %. Em 2014, 
com a previsão orçamentária de 193 milhões de reais, foram arrecadados 194 milhões, 
foi dado também 7%, e se observa que a arrecadação foi aumentando. Em 2015, foi 
prevista arrecadação de 208 milhões, foi arrecadado 214 milhões de reais e houve 
excesso da arrecadação, a reposição de 7%, incluindo também o percentual para os 
servidores municipais. Fala que hoje, no 1º trimestre de 2016, o valor arrecadado é 
superável ao 1º trimestre de 2015. Questiona qual a garantia que se tem, que não 
será alcançada a peça orçamentária no final do ano. Questiona o Senhor Prefeito, 
como ficará no final do ano, quando se confirmar o valor da arrecadação, e não foi 
dado nem o percentual de 7% aos Servidores. Fala aos senhores da Plateia, sabem 
por que a Administração não pode dar os 7% de reposição salarial aos servidores em 
2016. E porque existe na Prefeitura uma dívida acumulada no valor aproximado de 20 
milhões de reais, que os Diretores não podem mostrar para os Vereadores. Então 
deduz, que o Senhor Prefeito, não pode dar nada de reposição salarial ao 
Funcionalismo Público Municipal, porque precisa fazer caixa para pagar essa conta. 
Fala que é essa a verdade, que os Vereadores não conseguem descobrir, e por outro 
lado essa Administração falta com a verdade para com os Vereadores e Funcionários, 
alegando que não tem arrecadação, mas não tem como essa enganação prosperar, 
porque está expresso no quadro da Transparência do Site da Prefeitura, que os valores 
arrecadados no 1º trimestre de 2016, são maiores que o valor arrecadado no 1º 
trimestre de 2015. Questiona como o Senhor Prefeito junto aos Diretores 
Administrativo e Financeiro, vão explicar em reunião neste Legislativo, o valor da 
dívida da Prefeitura. Quando se constata que devem para todos fornecedores e 
prestadores de serviços. Conclui que, o Senhor Prefeito, não tem condições de dar a 
devida reposição salarial ao Funcionalismo Público Municipal porque gastou mais do 
que podia, essa é a verdade. Conclama ao Senhor Prefeito, Diretores Administrativo e 
Financeiro encontrem uma solução e, porque não adianta não encarar as dificuldades, 
a verdade virá à tona. Fala que faz esses comentários, e se alguém quiser desmenti-lo 
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que venha a este Legislativo para contestar. Fala que foi protocolado neste Legislativo 
um Projeto para aprovação, com superávit no valor de 3,5 milhões de reais, apurado 
no ano de 2015. Diz que a Prefeitura no fim do ano de 2015, alegou não ter recursos 
para honrar os compromissos com o Fundo de Seguridade dos Funcionários. Diz que 
esperava que a conciliação realizada no Tribunal de Justiça fosse promissora para o 
funcionalismo público, mais próximo ou o percentual que os funcionários têm direito, 
que é 10,67%. 

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que seguindo a linha de raciocínio do 
Vereador Etelvino, sobre os atos dos Diretores e Prefeito Municipal, que hoje se escondem 
atrás de uma calamidade, para se justificar perante a população. Afirma que não dá para 
aceitar tanta maldade cometida por essa Prefeitura para com a classe do Funcionalismo 
Público Municipal. Diz que essa Administração Municipal é incompetente, e não tem 
capacidade para governar a Cidade de São Roque. Diz que é uma vergonha a atitude que o 
Senhor Prefeito tomou diante do Funcionalismo Público Municipal, reduzindo os direitos de 
reposição salarial e não retroagindo o pagamento ao mês de Janeiro, quando o percentual 
correto seria 10,67%, retroativo ao mês de Janeiro, percentual com o qual o Senhor 
Prefeito corrigiu o IPTU e o ISS, do Município. Fala que essa Administração desperdiçou 
muitos recursos financeiros com pagamentos excessivos às empresas de aluguel de 
veículos, e agora alega não ter dinheiro para pagar os direitos do Funcionalismo Público 
Municipal. Fala que essa Administração deveria pagar pelo menos os 5% oferecidos de 
início aos Funcionários. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que o Prefeito Daniel de 
Oliveira Costa, entrará para a História da Estância Turística de São Roque, como: “O Pior 
Prefeito de todos os tempos, desde a época do Prefeito Danton Cabral”.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que anseio para ver o fim dessa Gestão 
Municipal, que só causou prejuízos para Município. 
Aparte Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que a população está pagando um valor 
muito alto para essa Administração Municipal.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Critica o Senhor Prefeito pelos muitos 
desmandos na Administração do Município.  

Ordem do Dia: 

1. Veto nº 003-E, 22/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o 
autógrafo n°4.506/2016 (Projeto de Lei n°001/2016-L, de 05/01/2016, de autoria do 
Vereador Etelvino Nogueira) que “Dispõe sobre o envio dos Editais de licitação elaborados 
pela administração municipal ao Poder Legislativo e dá outras providências””. O veto foi 
rejeitado por 11 (onze) votos dos Vereadores Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, 
Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José 
Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy, e 03 
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(três) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Flávio Andrade de Brito e Rodrigo 
Nunes de Oliveira em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

2. Veto nº 004-E, 29/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o 
autógrafo n°4.509/2016 (Projeto de Lei n°013/2016-L, de 05/01/2016, de autoria do 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus) que “Dispõe sobre o incentivo ao cultivo da “citronela” e 
da “crotalária” com método natural de combate a dengue no Município “”. O Veto foi 
rejeitado por 10 (dez) votos dos Vereadores Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, 
Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José 
Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy, e 04 (quatro) votos 
favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, José Antonio de Barros, Flávio Andrade de Brito e 
Rodrigo Nunes de Oliveira em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

3. Veto nº 005-E, 29/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o 
autógrafo n°4.504/2016 (Projeto de Lei n°087/2016-L, de 26/10/2016, de autoria do 
Vereador José Carlos de Camargo) que “Dispõe sobre o procedimento relativo aos casos de 
indenização de danos materiais causados por queda de árvores em vias públicas na 
Estância Turística de São Roque””. O Veto foi rejeitado por 10 (dez) votos dos Vereadores 
Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino 
Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael 
Marreiro de Godoy, e 04 (quatro) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, José 
Antonio de Barros, Flávio Andrade de Brito e Rodrigo Nunes de Oliveira em única discussão, 
votação nominal e maioria absoluta. 

4. Veto nº 006-E, 29/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o 
autógrafo n°4.507/2016 (Projeto de Lei n°012/2016-L, de 15/02/2016, de autoria do 
Vereador José Carlos de Camargo) que “Dispõe sobre a proibição dos estabelecimentos 
bancários em recusarem o recebimento de boletos dentro do prazo de vencimento e de 
contas de consumo, tais como água, luz, telefone e taxas diversas de qualquer valor 
diretamente nos caixas de atendimentos presencial””. O Veto foi rejeitado por 10 (dez) 
votos dos Vereadores Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio 
de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Carlos de Camargo, Luiz 
Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de 
Góes e Rafael Marreiro de Godoy, e 04 (quatro) votos favoráveis dos Vereadores Alacir 
Raysel, José Antonio de Barros, Flávio Andrade de Brito e Rodrigo Nunes de Oliveira em 
única discussão, votação nominal e maioria absoluta.  

5. Projeto de Lei nº 012-E, de 17/02/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do 
Município, na forma que especifica”. O Vereador Israel Francisco de Oliveira solicitou 
verbalmente o adiamento do Projeto para a próxima Sessão Ordinária. O Requerimento 
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verbal foi aprovado por unanimidade. 
6. Projeto de Lei nº 013-E, de 17/02/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 

chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do 
Município, na forma que especifica”. O Vereador Etelvino Nogueira solicitou verbalmente o 
adiamento do Projeto para a próxima Sessão Ordinária. O Requerimento verbal foi 
aprovado por unanimidade. 

7. Projeto de Lei nº 021-E, de 30/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Reajusta 
os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais ocupantes dos níveis I e II, e 
dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade, em única discussão, 
votação nominal e maioria absoluta. 

8. Requerimentos – nºs 109, 112 ao 119 e 124/2016. Foram aprovados por 
unanimidade, em única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

 Explicação Pessoal: 

1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta que a Avenida Prefeito Bernardino de 
Lucca, nas proximidades do SESI, se encontra com buracos em seu leito carroçável, e que 
há muito, vem solicitando providências do Poder Executivo junto ao Departamento de 
Obras. Cobra novamente, do Senhor Prefeito as devidas providências com a operação tapa 
buracos para a Avenida Prefeito Bernardino de Lucca, em toda sua extensão.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que a Cidade toda está 
com necessidade da realização de serviços de tapa buracos. Cobra do Senhor Prefeito 
providências para a Avenida Sargento Agnaldo, na Vila Amaral, que se encontra com o 
asfaltamento arrebentado, por conta do tráfego de caminhões descartando terra naquela 
localidade. Cobra também do Senhor Prefeito, as devidas providências para refazer as 
bocas de lobo destruídas nas proximidades da Creche da Vila São Rafael, que oferece 
perigos aos moradores daquela localidade. Diz que falta o bom senso e consciência dessa 
Administração para com a população, que confiaram e votaram no Senhor Prefeito Daniel 
de Oliveira Costa. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que falta a boa vontade dessa Administração para 
resolver os problemas prioritários da Cidade. Fala que protocolou vários Requerimentos 
junto à Prefeitura para resolver os problemas do Município. Comenta sobre a situação 
crítica da Santa Casa de São Roque, sem médicos para atendimento à população. Informa 
que no dia 5 de Abril de 2016, esteve no Hospital Santa Casa e constatou que as pessoas 
estavam esperando muito tempo para serem atendidas. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que foi bem abordado pelo 
Vereador Gonzaga, o assunto sobre a má vontade dessa Administração. Informa que os 
médicos estão sem receber seus salários, por falha dessa Administração Municipal. Fala 
que há necessidade do Poder Judiciário ter um posicionamento diante da situação crítica da 
Santa Casa. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que questionou o Interventor Senhor Francisco, 
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quanto ao atendimento, e se surpreendeu com a resposta inaceitável do mesmo, que 
disse: “que o expediente hospitalar é assim mesmo”, e ele como Vereador, revidou dizendo 
que o expediente não é para ser assim não, que a população merece respeito, porque paga 
por esses serviços. Informa que vem sendo cobrado pela população sobre execução de 
melhorias em vários setores, e deixa claro que os Vereadores estão fazendo a parte deles, 
mas o Senhor Prefeito não está cumprindo com o prometido à população. Fala que é uma 
vergonha o Senhor Prefeito reduzir o percentual da reposição salarial do Funcionalismo 
Público Municipal, não pagando o que é de direito dessa classe trabalhista.  

2. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Informa que foi entrevistado numa 
coletiva nas questões sobre reposição e reajuste salarial. Comenta que apóia o 
Funcionalismo Público Municipal. Diz que apóia as melhorias para os salários das 
Merendeiras que estão com salários inferiores ao salário mínimo, e merecem respeito.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que esse fato dos baixos 
salários já ocorreu no passado. Comenta que é justa a defesa do Vereador Kalunga às 
Merendeiras. Diz que é absurdo o Prefeito Daniel de Oliveira Costa, fazer esse acordo 
miserável para o Funcionalismo Público Municipal, e a Diretora Financeira esteve em 
reunião aqui, e afirmou que a Prefeitura tinha condições de dar reposição salarial de 7%.  
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Fala que se orienta pela Assessoria 
da Senhora Madeli de Fátima Figueira, quanto aos assuntos orçamentários e financeiros da 
Prefeitura. Cobra do Senhor Prefeito, uma Administração Distrital, a e execução de 
pavimentação asfáltica na Rua Planeta Plutão e na Viela localizada na Rua Planeta Marte, 
na Vila Vilma, Distrito de Maylasky. Agradece ao Senhor Prefeito, em nome dos moradores 
do Bairro Jardim Suíça Paulista, pelo asfaltamento das Ruas Don Ernesto de Paula e Juracy 
Resende, no final da Avenida das Palmeiras. Agradece ao Senhor Prefeito pela 
pavimentação asfáltica das Ruas A e B (Sol e Lua). Afirma que como Vereador está fazendo 
a sua parte. 

Encerram-se os trabalhos às 21h18min. 

 

 

 


