
 
 

Ata da 15ª Sessão Ordinária de 11 de Maio 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 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 Henriques de 
Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes 
de Oliveira. 
Vereador ausente: nenhum. 

Início dos trabalhos às 18h07min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo. 

1. A Ata da 14ª Sessão Ordinária, realizada em 04 de Maio de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade;  

2. A Ata da 18ª Sessão Extraordinária, realizada em 04 de Maio de 2015, foi lida e 
aprovada por unanimidade;  

3. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 011-E, de 26/01/2015, de 
autoria do Vereador José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a implantação de 
Creches Noturnas na Estância Turística de São Roque e dá outras providências”. Foi 
aprovado com 13 votos contrários dos Vereadores Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo 
Soares, Alfredo Fernandes Estrada, 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, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira, e 01 voto 
favorável do Adenilson Correia (Mestre Kalunga), em única discussão, votação nominal 
e maioria simples; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 039-E, de 15/04/2015, de 
autoria do Vereador José Carlos de Camargo, que “Institui Adicional de Insalubridade 
para os servidores públicos municipais ocupantes dos cargos de Auxiliar de Serviço e 
Faxineiro”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e 
maioria simples; e 

5. O Secretário faz a leitura do Balancete de Despesa e Receita referente ao mês de Abril 
de 2014, da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, e informa que o 
mesmo encontra-se à disposição para consulta dos senhores Vereadores na Assessoria 
Técnica Legislativa. 
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Projetos do Executivo 
1. Projeto de Lei nº 052-E, de 14/04/2015, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a doação de imóvel à Associação de Deficientes Visuais - ADV, e dá 
outras providências”.  

Projetos do Legislativo 
2. Projeto de Lei nº 045-E, de 04/05/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de 

Oliveira, que “Autoriza a instalação e o uso de extensão temporária de passeio público, 
denominada parklet”.  

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nº 070/2015. Solicita 

informações sobre a possibilidade de criação de uma Subprefeitura no Distrito de 
Maylasky com recursos humanos e máquinas que especifica; 

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs 071. Solicita informações 
referentes aos repasses de verba feitos pela Prefeitura de São Roque à Santa Casa; 
072. Solicita informações referentes aos valores arrecadados com a operação do 
estacionamento da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, após a rescisão do contrato 
com a empresa que administrava o local; 073. Solicita informações referentes a 
situação de emendas parlamentares conquistadas pelo município na gestão anterior, 
destinadas a Irmandade Santa Casa de Misericórdia, e que ficaram para ser aplicadas 
na atual gestão; e 077/2015. Requer informações sobre a possibilidade de 
implantação de iluminação pública na Viela que liga a Rua 23 de Maio à Rua Dona 
Paulina de Campo, Jardim Estér; 

3. Vereador Etelvino Nogueira – nºs 074. Solicita informações relativas à possibilidade 
do Poder Executivo Municipal regularizar a situação do Bairro Mombaça a fim de que o 
CORREIO possa realizar a entrega de correspondências; e 075/2015. Solicita 
informações sobre o sistema de manutenção preventiva realizada no período noturno 
no Acervo de Iluminação Pública de São Roque pela empresa Construtora Remo Ltda. 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº 076. Solicita informações sobre a obra do 
campo de futebol do Distrito de Maylasky. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador José Carlos de Camargo - nºs: 713. Solicita asfaltamento na Rua Rosário 

de Ouro, em toda a sua extensão, localizada paralela ao campo do Metropolitano, 
Bairro do Rosário de Ouro; e 714/2015. Solicita serviços de operação tapa-buraco, no 
trecho próximo à caixa, localizado na Rua Ari de Souza, no Jardim Suíça Paulista;  

2. Vereador Alexandre Rodrigo Soares (Mandi) – nº 715/2015. Solicita a realização 
de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Butantã;  

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes - nºs: 716. Solicita reforço ou 
repintura das faixas de pedestres instaladas na altura dos imóveis números 373 e 407 
da Avenida São Joaquim, Centro; 717. Solicita reforço ou repintura das faixas de 
pedestres instaladas no cruzamento entre as ruas São Joaquim e Santa Isabel, Centro; 
718. Solicita reforço ou repintura das faixas de pedestres instaladas entre a Rua São 
Joaquim e Avenida São Roque, Centro; 735. Solicita o emplacamento com seus 
respectivos n°s de CEP nas Alamedas dos Vinhedos I, II e III, em conformidade com o 
previsto na Lei: 3.397, de 21/12/2009; 736. Solicita o emplacamento com seus 
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respectivos n°s de CEP nas vias do Jardim Santa Vitória, Bairro da Campininha, em 
conformidade com o previsto na Lei 3.397, de 21/12/2009; 737. Solicita o 
emplacamento com seus respectivos n°s de CEP nas vias da Chácara Lopes Claro 
(localizada próxima ao Km 57 da Rodovia Raposo Tavares) em conformidade com o 
previsto na Lei 3.397, de 21/12/2009; 738. Solicita o emplacamento com seus 
respectivos n°s de CEP nas vias do Vale das Flores, Distrito de Canguera, em 
conformidade com o previsto na Lei 3.397, de 21/12/2009; 739. Solicita o 
emplacamento com seus respectivos n°s de CEP nas vias do “Sitio Pinheirinho”, Distrito 
de Canguera, em conformidade com o previsto na Lei 3.397, de 21/12/2009; 740. 
Solicita o emplacamento com seus respectivos n°s de CEP nas vias do Bairro do Pavão, 
Distrito de Canguera, em conformidade com o previsto na Lei 3.397, de 21/12/2009 e 
741/2015. Solicita o emplacamento com seu respectivo n° de CEP na Rua Vereador 
Rodolfo Arthur Salvetti, paralelo à Avenida Brasil, em conformidade com o previsto na 
Lei 3.397, de 21/12/2009;   

4. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nºs: 719. Solicita 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Capela do Cepo, a pedido dos 
moradores, dentre eles o Senhor Márcio Ferreira; 720. Solicita a retirada de terra do 
terreno situado na Rua Roque Gonzáles n° 80, Distrito de Maylasky, em frente à CEMEI 
Adelina Mischiatti Caparelli, ao lado do Supermercado 3 irmãos; 762. Reitera pedido 
feito através da Indicação n° 15/2014, solicitando o término da pavimentação asfáltica 
da Rua Batista Pedroni, localizada no Distrito de Maylasky; 763. Reitera pedido feito 
através da Indicação n° 1492/2014, solicitando pavimentação de toda extensão da Rua 
Nelson Silva Nunes, Loteamento Alpes Fiorentine, localizada no Distrito de Maylasky; 
776. Solicita sinalização horizontal nas vias públicas da Vila Arruda, Distrito de 
Maylasky; 777. Reitera pedido feito através da Indicação n° 696/2014, solicitando que 
a Prefeitura proceda a aquisição de um caminhão limpa-fossa para o Município; 778. 
Reitera pedido feito através da Indicação n° 1355/2014, solicitando a construção de 
passeio publico na Rua Getulio Ribeiro dos Santos, Distrito de Maylasky; e 779/2015. 
Reitera pedido feito através da Indicação n° 20/2014, solicitando a implantação de um 
Posto da Guarda Municipal no Distrito de Maylasky;   

5. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: – nºs: 721. Solicita poda de árvore na Rua 
Alzemiro de Melo, em frente ao imóvel n° 18, Bairro do Guaçu; 722. Solicita poda de 
árvore na Estrada do Condor, em frente ao imóvel n° 141, Bairro do Guaçu; 723. 
Solicita motonivelamento e cascalhamento na Rua Maria Augusta Ferreira, Bairro do 
Guaçu; 724. Solicita roçada, capinação e limpeza em todas as vias do Bairro do 
Marmeleiro; e 765/2015. Solicita mudança de local de ponto de ônibus na Rua Jayme 
Carvalho de Brito, atualmente em frente ao imóvel n° 224, Jardim Marieta; 

6. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 725. Solicita construção de novas salas de 
aula na Escola EMEF “Sonia Maria Abreu Ghilardi, Ciclo II, Distrito de São João Novo; 
726. Solicita jogo de traves e 02 (dois) caminhões de areia no campo do Bairro Santa 
Terezinha (Cruzeiro), no Distrito de São João Novo; 727. Solicita construção de um 
novo Velório Municipal, no Distrito de São João Novo, pois o que tem está na 
propriedade da FEPASA; 728. Solicita construção de uma galeria de águas pluviais no 
Rio Taxaquara, no centro do Distrito de São João Novo; 729. Solicita a colocação de 
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02(dois) pontos de ônibus na Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, próximo ao Km, 
51.5 na entrada da Rua principal do Clube Santa Clara; 730. Solicita providências 
visando à colocação de n° de CEP em todo o Distrito de São João Novo; 731. Solicita 
colocação de banco de espera na parte e fora do Posto de Saúde “Antonio Espindola” 
Distrito de São João Novo; 732. Solicita a instalação de 02 (duas) coberturas para 
alunos no embarque e desembarque que ficam esperando no embarque e 
desembarque, que ficam esperando transporte escolar na Estrada do Paiol, próximo à 
“Fazenda Roma”, no Distrito de São João Novo; 733. Solicita manutenção nos bueiros 
que encontram-se todos entupidos com pedras, galhos e terra, na Rua Josefina, Bairro 
Vila Vinhas, Distrito de São João Novo; e 734/2015. Solicita a construção de dois 
banheiros na Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo; 

7. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 742. Solicita serviços de motonivelamento e 
cascalhamento para o Bairro Mombaça I, II e III; 743.  Solicita serviços de 
motonivelamento e cascalhamento para as Ruas do Bairro Saboó que são considerados 
de terra; 744. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para as Ruas da 
Vila Mirim; 745. Solicita a normalização da coleta de lixo nos Bairros Caetê e Juca 
Rocha; 746. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para as Estradas 
Kinji Nishimoto e Retiro da Serra; 747. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
610/2015, solicitando iluminação pública para as vias localizadas no Loteamento Clube 
dos Oficiais, Bairro do Carmo; 748. Solicita serviços de motonivelamento, 
cascalhamento e roçada nas seguintes vias: Alameda Tangarás, Periquitos, Pardais, 
Uirapurus, Tuis, Sabias, Gaivotas, Guarás, Canários e Sabarás, Glebas II, III e IV, 
Loteamento Horizonte Verde, Bairro Caetê; 749. Solicita serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Rua Recanto Flora, Bairro Alto da Serra; 750. Reitera pedido feito 
através da Indicação n° 702/2015, solicitando operação tapa-buraco em trechos da 
Estrada Municipal do Carmo (inicializando na cabeceira da Ponte Luiz Gonzaga da 
Rocha), Bairro do Carmo; e 751/2015. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
643/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada 
Municipal do Caetê;  

8. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 752. Solicita a retirada dos entulhos 
jogados no campo 7 de Setembro, no Distrito de São João Novo; 753. Solicita a 
colocação de traves no campinho de futebol localizado na Vila Santa Terezinha, no 
Distrito de São João Novo; 754. Solicita o prolongamento da pista de caminhada do 
Distrito de São João Novo até o campo do 7 de Setembro; 755. Solicita a implantação 
de estacionamento 45 graus na Rua João Franco do Amaral, em frente à Praça Takeshi 
Ishimaru, no Distrito de São João Novo; 756. Solicita a realização de serviços de 
limpeza e capinação das margens do córrego Taxaquara, no Distrito de São João Novo 
(em frente à Praça e ao lado do Ginásio de Esportes); 757. Solicita o retorno do vigia 
noturno que realizava rondas no Distrito de São João Novo; 758. Solicita a instalação 
de câmeras de segurança na área central do Distrito de São João Novo; 759. Solicita 
implantação de faixa de pedestres na Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, na 
entrada da Vila Santa Terezinha, no Distrito de São João Novo; 760. Solicita instalação 
de duas coberturas para as crianças que aguardam pelas vans escolares na Estrada do 
Paiol, na Fazenda Roma, no Distrito de São João Novo; e 761/2015. Solicita a 
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construção de banheiros públicos na Praça Takeshi Ishimaru, no Distrito de São João 
Novo; 

9. Vereador Alacir Raysel – nºs: 766. Solicita motonivelamento e cascalhamento nas 
vias públicas: Alameda dos Sabiás, Alameda das Águias, Alameda das Patativas, 
Alameda dos Cardeais, Alameda das Arapongas, Alameda das Andorinhas, Alameda dos 
Canários, Alameda das Cotovias e Ala; 767. Solicita a pintura de duas faixas de 
pedestres na Av. Prefeito José Fernandes Zito Garcia, Bairro Taboão, conforme croqui 
anexo; 768. Solicita os serviços de abertura, implantação de guias e sarjetas, rede 
coletora de esgoto, rede de água, pavimentação asfáltica e iluminação pública, na Rua 
Dom José Gaspar, até o seu término na Rua Paulo VI, Jardim Mosteiro; 769. Solicita 
tapa-buracos na Avenida Guilherme de Almeida, altura do n° 124, Bairro Gabriel Piza; 
770. Reitera pedido feito através da Indicação n° 671/2015, solicitando reparo na 
mureta do Jardim da Praça José dos Santos Patto, Bairro Gabriel Piza; 771. Reitera 
pedido feito através da Indicação n° 672/2015, solicitando execução de serviços em 
trecho da Estrada dos Pessegueiros, Gabriel Piza; 772. Reitera pedido feito através da 
Indicação n° 673/2015, solicitando desentupimento das caixas e tubulações de 
captação das águas pluviais no inicio da Estrada dos Pessegueiros, Gabriel Piza; 773. 
Reitera pedido feito através da Indicação n° 674/2015, solicitando os serviços de 
roçada, capinação e limpeza nas vias públicas, na área verde e no rio (ribeirão), do Pq. 
Primavera (Gabriel Piza); 774. Reitera pedido feito através da Indicação n° 675/2015, 
solicitando os serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua São Judas Tadeu, 
altura doa residência n° 120, até o seu término na Rua Dr. Durval Villaça, Bairro Gabriel 
Piza; e 775/2015. Solicita os serviços de roçada, capinação e limpeza em imóvel do 
poder público, onde funcionava a EMEI Taboão, localizado no inicio da Av. São Luis, 
Bairro Taboão.  

Moções: 
1. Vereador Etelvino Nogueira nºs: 099.  De Congratulações pela passagem do 98º 

aniversário de fundação do Jornal “O Democrata”; 100/2015.  De Congratulações aos 
organizadores da 86ª Romaria dos Cavaleiros de São Jorge; 

2. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira nº: 103/2015.  De Congratulações aos 
Agentes Controladores de Vetores do Município pelos relevantes trabalhos 
desenvolvidos no combate à proliferação da dengue; 

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes nºs: 105.  De Pesar pelo falecimento 
da estimada senhora Jacyra César; 106/2015.  De Pesar pelo falecimento do estimado 
senhor Ricardo Itagiba Budemberg; 

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo nº: 108/2015.  De Pesar 
pelo falecimento do estimado senhor José Manoel Alves. 

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

1. Moções de Congratulações nºs: 099, 100, 103 e 104/2015 – Foram aprovadas 

por unanimidade, em única discussão e votação simbólica; 

2. Moções de Pesar – nºs: 105, 106 e 108/2015 - a Mesa Diretora as encaminhará; 

3. Indicações – nºs 656 a 665 e 683 a 712/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 
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Tribuna: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Parabeniza o Jornal “O Democrata”, pelo 

excelente trabalho nesses 98 anos de existência. Diz que recebeu uma resposta de 
Requerimento, na qual pede reparo em uma determinada Rua, e a resposta do 
Executivo foi que sim, que irão executar o serviço, mas os serviços estão para começar 
na primeira quinzena do mês de Maio e que estão procurando atender a excessiva 
demanda que aumentou por ocasião da forte chuva, porém, quando o Prefeito 
mandou a resposta de outro Requerimento sobre a Estrada do Condor, disse que 
começaria a fazer serviços de motonivelamento e cascalhamento em quinze dias, mas 
infelizmente já faz mais de quarenta dias e os serviços não foram realizados. Fala que 
não sabe se o Prefeito não está sabendo das Respostas, ou se é o Departamento de 
Obras que não está cumprindo com as suas obrigações. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que a falta de 
manutenção das Estradas é um problema que vem sendo enfrentado desde o inicio do 
mandato da gestão atual, e é um absurdo o Executivo alegar que a demanda é grande 
por causa das fortes chuvas. Comenta que o Departamento de Obras está com 
máquinas quebradas e as que existem no Departamento, são emprestadas do Governo 
do Estado. Fala que se não pagassem fortunas em aluguéis de carros, seria possível 
comprar novas máquinas, ou fazer manutenção das existentes. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que é falta de competência do 
Executivo, pois era gasto trezentos mil reais na administração passada pela coleta de 
lixo e hoje é gasto um milhão e trinta e três mil reais, com isso o Município não terá 
dinheiro para fazer nenhuma obra, e nem manutenções. 

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Parabeniza a toda família do Jornal 
“O Democrata”, e o considera um dos mais importantes do Interior Paulista. Fala da 
manutenção das estradas, e acha um absurdo a Resposta que o Executivo forneceu ao 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada, alegando fortes chuvas, sendo que todos sabem 
que todo o Estado de São Paulo, está em época de economizar água para não faltar. 
Diz que quem fez a resposta do Requerimento, e o Prefeito que assinou, deveria ver a 
realidade, já que na Cidade de São Roque não chove há muito tempo e a Devesa Civil 
quase não tem trabalho. Comenta sobre o comparativo dos Governos PSDB e PMDB, 
em que aponta receita de orçamento do Município que cresceu os investimentos, mas 
o Governo do PSDB no ano de 2009 começou na casa de dez milhões de investimentos 
e chegou ao montante de quase trinta milhões, já o Governo do PMDB nos anos de 
2013 e 2014 estava com um investimento de quase trinta milhões e hoje está abaixo 
dos dez milhões, e cinco milhões de investimento na Cidade de São Roque. Diz sobre o 
fechamento da Agência do Banco do Brasil, que estão fechando às 18h00 e nos finais 
de semana por causa da falta de segurança, mas acha isso um absurdo já que a 
Cidade de São Roque é uma Estância Turística. Diz que a Instituição, o Banco do Brasil 
não pode prejudicar o Munícipe, resolvendo fechar os Bancos e colocando a culpa no 
Estado. Explica que o Projeto do Vereador José Carlos de Camargo das creches 
noturnas é interessante e que o Prefeito deveria ter respeitado o Vereador autor do 
Projeto, e ter mandado pelo menos uma creche noturna para ajudar as mães que 
trabalham á noite, pois não devem ser muitas. Fala sobre o Jardim Bandeirantes em 
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que o mato que a Prefeitura fez a roçada ainda continua dentro do Rio, causando mau 
cheiro, prejudicando o comércio daquela localidade que se encontra no Centro da 
Cidade. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Fala sobre duas reuniões importantes sobre a 
educação e a saúde que tiveram nesta Casa de Leis, junto com os Vereadores 
Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Presidente, Vereador Alexandre Rodrigo Soares, 
Vice-Presidente, este Vereador, como Secretário e demais Vereadores Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, Alacir Raysel e Luiz Gonzaga de Jesus, em que em uma das 
reuniões trataram sobre a merenda, em que está em pauta um Projeto que pede um 
remanejamento de um milhão e meio de reais, que será tirado de obras. Diz que 
diante das explicações da Diretora de Educação Márcia Nunes, Senhora Ronise e o 
Doutor Ricardo, do Jurídico, realmente não têm o que fazer no primeiro momento, a 
não ser cobrar depois as atas dos registros de preços. Fala que na semana passada 
pediu o adiamento do Projeto da Merenda, para que fossem buscadas mais 
informações e infelizmente terão que optar em tirar verba de um determinado 
Departamento para passar para outro, como será tirado do Departamento de Obras 
para a merenda escolar. Comenta sobre a segunda reunião da Comissão da Saúde 
com os Interventores da Santa Casa, em que apresentaram relatórios para ter 
conhecimento da atual situação da Santa Casa de São Roque. Diz que no primeiro 
momento não quer fazer nenhuma análise, pois ainda serão solicitadas mais 
documentações, e que se os dados apresentados forem verídicos, a situação da Santa 
Casa está com dificuldades, porem os Interventores estão organizados. Fala que está 
elaborando um Ofício junto com a Comissão sobre algumas dúvidas que surgiu após a 
reunião, e o objetivo é esse, resolver os problemas da Santa Casa 
Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza o Vereador 
Etelvino Nogueira pela atuação como Parlamentar, legislador e Vereador desta Casa de 
Leis. 
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que o mais importante é ter tido a oportunidade e 
coragem de ter sido provedor, pois isso o credencia para que quando alguém 
apresente um relatório, o Vereador possa questionar. Parabeniza a volta do Projeto do 
Transporte Coletivo, e ao Presidente Flávio Andrade de Brito por ter colocado o Projeto 
e ir em busca de um entendimento entre Legislativo e o Executivo, e que o Presidente 
está sabendo conciliar os dois lados. Diz que isso é política descente.  

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Parabeniza o Presidente Flávio 
Andrade de Brito pelo excelente trabalho que vem realizando nesta Casa de Leis e por 
estar abraçando as causas do Município. Parabeniza a todos os Vereadores que 
votaram a favor do adiamento do Projeto da Maria Fumaça. Parabeniza a família do “O 
Democrata”, peles seus 98 anos e que é tão importante para o Município. Fala a 
respeito da merenda da Cidade, e infelizmente quase todos os Municípios estão 
perdendo recursos Federais, Estaduais e tendo que se adequar. Comenta que o 
Executivo tem que saber conduzir os recursos que são do Município, e investir 
somente no que é necessidade para a Cidade para conseguir algum retorno para a 
comunidade. Fala que não viu nenhuma obra grande na gestão atual. 
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Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que Vereadores da 
oposição como o ex - Vereador Julio Mariano e Rafael Marreiro de Godoy na gestão 
passada conseguiram recursos para a Cidade, e hoje na gestão atual nem a situação 
consegue recursos para os Munícipes.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que custava dois reais e 
cinquenta centavos o bico de luz, e agora passou para nove e cinquenta centavos e 
não sabem onde está sendo investido o dinheiro, pois não se vê bicos de luz na Cidade 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que infelizmente são vários descasos 
com o Município. Diz que não foi asfaltada nenhuma Rua, nenhuma obra e nenhuma 
obra pública repintada. Fala que dá vergonha de andar nos Bairros e saber que nada 
está sendo feito para a Cidade de São Roque 

5. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre a limpeza do esgoto e das bocas 
de lobo do Bairro da Vila Nova São Roque em que está constantemente cobrando a 
limpeza, mas nada é feito. Fala que todos os Vereadores estão trabalhando sério e 
com respeito pela população. Diz que é preciso de mais pessoas para trabalhar no 
Departamento de Obras, pois os que têm não estão dando conta. Diz que no São 
Rafael também vem pedindo a limpeza das bocas de lobo que estão entupidas e o 
povo constantemente clama pela limpeza, e, mas uma vez o Executivo falha. Explica 
que um morador o parou na rua e disse que este Vereador não faz nada, mas os 
munícipes não entendem que os Vereadores pedem e fiscalizam e só quem pode 
executar os serviços é o Prefeito, que nada está fazendo. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Parabeniza o Vereador Luiz 
Gonzaga de Jesus pelo trabalho que vem realizando, e que realmente o Vereador é 
atuante e sempre está pedindo. Diz que tudo o que vem acontecendo é a má 
administração pública do Prefeito. Fala que a gestão atual não investe na Cidade  
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala sobre a limpeza do Bairro Marmeleiro onde 
foi feito o recapeamento, mas não tem caixa de captação de águas pluviais, com isso, 
a água que desce acumula toda na Rodovia Raposo Tavares além de encher a casa 
dos moradores que estão reclamando e cobrando melhorias. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 039-E, de 09/04/2015, de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza a venda, mediante leilão, de bens pertencentes à Prefeitura Municipal de Sao 
Roque” e Emendas. O Presidente solicita ao Secretário que faça a leitura da Mensagem 
Modificativa ao Projeto de Lei nº 039/2015, na qual o Chefe do Poder Executivo solicita 
a retirada da propositura do Regime de Urgência para a tramitação em Regime 
Ordinário. Finda a leitura, o Vereador Alexandre Rodrigo Soares apresenta 
Requerimento Verbal solicitando o adiamento da discussão do Projeto por 4 (quatro) 
sessões ordinárias. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples; 

2. Projeto de Lei nº 040-L, de 15/04/2014, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de 
Oliveira, que “Institui o Dia Municipal do Agente de Trânsito e dá outras providências”. 
Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples;  

3. Projeto de Lei nº 049-E, de 22/04/2015, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 1.500.000,00 no 
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orçamento vigente”. Foi aprovado com 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores 
Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo 
Fernandes Estrada, 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, e Rodrigo Nunes de Oliveira, e 2 
(dois) votos contrários dos Vereadores Mauro Salvador Sgueglia de Góes, e Rafael 
Marreiro de Godoy, em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta;  

4. Requerimentos – nºs 070 a 077/2015. Foram aprovados, em única discussão, 
votação simbólica e maioria simples, por unanimidade. 

Explicação Pessoal:   
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo: Fala sobre o fechamento das 

agências do Banco do Brasil na cidade, a partir das 18h00min, e aos finais de semana o 
que tem impedido doze mil correntistas do acesso a caixas eletrônicos. Diz que se 
reuniu duas vezes com os gerentes das agências, sendo que umas delas com a Guarda 
Municipal presente para tentar traçar uma solução que seja do consenso de todos. 
Comenta que o efetivo da Polícia Militar na cidade de São Roque está defasado em 30% 
e que medidas necessitam ser adotadas para aumentar o quadro de policiais no 
Município. Fala que há vinte anos, São Roque optou pela via do turismo e que, se foi 
correta ou não tal decisão, não cabe questioná-la, mas envidar todos os esforços para 
se dê sequência nessa realidade que gera empregos e renda à população. Diz acreditar 
que a manutenção das Marias Fumaça na cidade possa ser um incremento ao turismo 
local, e entende que tais equipamentos permanecerão na cidade. Fala sobre a nova Lei 
das Estâncias, recentemente sancionada, e que estabelece critérios rígidos para a 
aplicação de recursos públicos voltados ao turismo. Observa que se São Roque não se 
adequar à legislação poderá deixar de fazer parte do rol de estâncias turísticas do 
estado. Lamenta que na cidade seja comum o uso de recursos oriundos do DADE para 
a manutenção de calçadas. Recorda que seu mandato foi responsável pela articulação 
política para o resgate do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico 
que , atualmente, defende várias importantes demandas do município. Comenta que a 
Brasital – um dos importantes patrimônios históricos do Município – está deteriorando-
se e que coleções de livros e de documentos históricos estão se perdendo por causa 
das chuvas que invadem o antigo prédio. Fala ainda da Mata da Câmara que está 
totalmente abandonada. Cumprimenta a família Boccato pelos 98 anos de história do 
jornal “O Democrata”, jornal que presta inestimável serviço à comunidade são-roquense 
há quase cem anos. 

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Parabeniza a família do Jornal “O 
Democrata” pelo aniversário de noventa e oito anos de existência. Parabeniza a 
Jornalista Simone Júdica por todas as matérias, e que essa semana a Jornalista falou 
sobre o Trem Turístico. Diz que este Vereador junto com os demais membros da CAR, 
Vereador Etelvino Nogueira, Rodrigo Nunes de Oliveira, Alacir Raysel, José Antonio de 
Barros, estão buscando informações, na qual até o momento essas estão sendo muito 
positivas e esclarecedoras para que o Trem venha a funcionar e impulsionar o Turismo 
da Cidade. Fala sobre o investimento feito pela gestão atual em que temos despesas do 
dia-dia como água luz, merenda e outros. Comenta que no ano de 2009 a Prefeitura 
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investiu onze milhões de reais, em 2010 foram investido nove milhões e seiscentos mil 
reais, no ano de 2011 foram investido vinte milhões de reais, no ano de 2012 foram 
investido vinte e oito milhões de reais, já no ano de 2013 o investimento caiu para seis 
milhões de reais e no ano de 2014, caiu ainda mais para quatro milhões seiscentos e 
setenta mil reais. Comenta que não há investimento no Município de São Roque, e um 
gasto excessivo com outras coisas. Fala que o orçamento do Município cresceu e não 
caiu, temos que todos refletir e fazer com que a Cidade de São Roque siga nos trilhos.      

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala sobre a quantidade de lixo e entulho que 
está sendo jogado no terreno do campo de futebol 7 de setembro, e que não estão 
respeitando a população do Distrito de São João Novo. Comenta sobre o Campo de 
Futebol do Distrito de Maylasky, na qual as obras foram paradas e o campo não está 
com as medidas necessárias. Explica que o Campo do Distrito de Maylasky não foi 
aberto e já está com piso quebrado, banheiro e vestuários inacabados.    

4. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala sobre a respeito do Projeto da Maria 
Fumaça, e agradece o entendimento do Prefeito, por ter tirado o regime de urgência 
para que todos os Vereadores tenham mais tempo de buscar informações sobre os 
fatos com a Comissão de Assuntos Relevantes. Comenta que desde o inicio da compra 
do Trem em que muitas pessoas foram contra, pois muitas informações ficaram no 
escuro e escondido e em uma das reuniões da comissão em que faz parte, junto com 
os Vereadores Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Presidente, Alacir Raysel, José Antonio 
de Barros e Etelvino Nogueira, teve uma pessoa que deixou muito claro que quem mais 
dificultou para o andamento do Trem foi o ex Prefeito, em que acabou arrumando 
problema com a antiga ALL ocasionando a parada do Trem. Fala que todos ficaram 
chocados quando surgiu a possibilidade da venda das Maria Fumaças. Comenta que a 
RUMO (ex ALL) é favorável em colocar o trem para rodar no Município de São Roque. 
Explica que só falta a manutenção da linha, que é de obrigação da empresa RUMO, e 
quem atrasou o andamento da manutenção foi o ex - Prefeito. Fala que é uma 
conquista de todos e que daqui a cinco e dez anos, iremos ver o resultado de tanto 
esforço para com o Projeto que será aplicado no município. Diz que se sente realizado 
em participar da CAR, estar próximo ao assunto que diz respeito diretamente na vida 
das pessoas. Comenta que outros assuntos que são tomados na CEI, que vai necessitar 
de que os Vereadores apurem é que existiram Cidades que a empresa vem para a 
Cidade com o Trem e desenvolve todo o trabalho, ou seja, tem alguns Municípios que 
não se desprendem de recurso nenhum, e tem o Projeto desenvolvido no Município, ou 
seja, a Cidade de São Roque não precisaria ter construído recursos, mas que por outro 
lado têm outras Cidades que fazem como a Cidade de São Roque, que compram o 
Trem e a empresa terceirizada pega, e outras Cidades que só compram o Trem fazem 
com custo do maquinista, enfim contrata 100% público serviços turístico do Trem. Fala 
que existem várias maneiras de se aplicar o Projeto do Trem Turístico no Município de 
São Roque. 

Encerram-se os trabalhos às 21h02min. 
 

 
FLÁVIO ANDRADE DE BRITO 
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