
 
 

Ata da 16ª Sessão Ordinária de 18 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 18h24min. 
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 15ª Sessão Ordinária, realizada em 11 de Maio de 2015, foi lida e aprovada por 
unanimidade;  

2. A Ata da 19ª Sessão Extraordinária, realizada em 11 de Maio de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade;  

Projeto do Executivo 
1. Projeto de Lei nº 054-E, de 13/05/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei 

nº 2.803, de 30 de Outubro de 2003 e dá outras providências”.  
Projetos do Legislativo 

2. Projeto de Lei nº 049-L, de 11/05/2015, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo, 
que “Dispõe sobre a Distribuição Domiciliar de Medicamentos e Materiais necessários aos 
procedimentos médicos para idosos previamente cadastrados no Sistema único de Saúde 
– SUS – São Roque”; e 

3. Projeto de Resolução nº 008-L, de 28/04/2015, de autoriza do Vereador Adenilson 
Correia, que “Altera a Resolução nº 13, de 30 de Outubro de 1991, que dispõe sobre o 
Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque”.  

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº 078/2015. Solicita 

informações sobre o posicionamento no ranking do IDEB, no período de 2008 a 2014; 
2. Vereador José Carlos de Camargo – nº 079/2015. Solicita informações sobre a 

possibilidade de ampliação do Velório Municipal do Cemitério da Paz; 
3. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nº 080/2015. Solicita informações sobre 

a viabilidade da Construção da UBS- Unidade Básica de Saúde- Porte III na Avenida 
Bernardino de Lucca, região do Bairro Guaçu. 

4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs 081. Solicita informações sobre a 
possibilidade de construção de pista para corridas de charrete em São Roque; e 082/2015. 
Solicita informações sobre a possibilidade de pavimentação asfáltica da Rua Antonio 
Meleiro; e 

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes– nº 083/2015. Solicita informações sobre 
alegações do Excelentíssimo Senhor Prefeito, em jornal televisivo, referentes ao Trem 
Turístico. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) - nºs: 780. Solicita a criação de vagas de 
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estacionamento para idosos na Avenida Aracaí, em frente à Brasital; 792. Solicita a 
concessão de adicional periculosidade ou reajuste salarial dos cargos de fiscais de Obras, 
Posturas, Meio Ambiente e da Vigilância Sanitária; 795. Solicita o término da obra de 
construção de campo de futebol na Rua Jorge Araújo n° 475, no Distrito de Maylasky; 796. 
Solicita motonivelamento e cascalhamento, bem como limpeza na Estrada da Capela do 
Cepo, localizada no Alto da Serra; 797. Solicita motonivelamento, cascalhamento e limpeza 
na Rua Caviúna e nas demais vias do Jardim Alpes Paulista, no Distrito de Maylasky; 811. 
Reitera Indicação n° 347/2015, solicitando motonivelamento e cascalhamento das vias 
Públicas do Bairro Mombaça; 823. Solicita motonivelamento e cascalhamento nas ruas 
Anita Catarina Malfatti e Oswaldo de Andrade, Vila Darcy Penteado, Distrito de Maylasky; 
843. Solicita providências visando à elaboração de Plano de Cargos e Salários para todos 
os funcionários públicos municipais; 844. Solicita a ampliação do espaço físico destinado 
ao Setor Fisioterapia na Unidade de Saúde localizada na Avenida Antonino dias Bastos; e 
845/2015. Solicita reajuste salarial para os cargos de Serviçal I, II e Prático de Serviços; 

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: – nº 781. Solicita roçada, capinação e limpeza nas 
seguintes vias públicas: Rua Santa Isabel, Rua Santana, Rua São Joaquim, Rua Santa 
Cruz e Avenida São Roque; 782. Solicita limpeza de bocas de lobos nas Ruas Mirassol e 
Ourinhos, Vila Nova São Roque; 809. Solicita motonivelamento e cascalhamento nas Ruas 
Juraci Rezende de Oliveira, das Hortências e Avenida das Palmeiras (parte final, Jardim 
Suíça Paulista; 810. Solicita operação tapa buraco na Rua Ary de Souza Barros Jardim 
Suíça Paulista; e 822/2015. Solicita mudança da localização do ponto de ônibus na Rua 
Jayme Carvalho de Brito, n° 224, para altura do n° 143, na mesma Rua, Jardim Marieta;   

3. Vereador Flávio Andrade de Brito - nºs: 784. Solicita colocação de 01 (um) braço de 
iluminação pública na Rua Elisa Santos Nunes, no Distrito de São João Novo, em frente à 
casa do morador José Paulo; 785. Solicita colocação de 02 (dois) braços de iluminação 
pública e 02 (dois) postes na Rua Almerindo, Bairro Paisagem Colonial, Goiana; 786. 
Solicita realização de poda de árvore na Rua Travessa Antonio Belo Jr. no Bairro Vila Belo 
II, no Distrito de São João Novo; 787. Solicita limpeza do rio que se encontra ao lado da 
Fábrica de vidro Speed Temper, próximo à borracharia, no Distrito de São João Novo; 788. 
Solicita realização de recapeamento asfáltico na Rua Eliza Santos Nunes, Distrito de São 
João Novo; 789. Solicita à SABESP conserto de vazamento de água na Rua Dona Rosa 
Belo, no Distrito de São João Novo; 790. Solicita a realização da manutenção nos bueiros 
que encontram-se todos entupidos com pedras, galhos e terra, no Distrito de São João 
Novo; 791. Solicita realização dos serviços de capinação, roçada e limpeza na Rua João 
Franco do Amaral; 793. Solicita realização de poda de árvore na Rua Plácidio Miguel, 
Bairro Vila Bello, no Distrito de São João Novo; e 794/2015. Solicita execução de serviços 
de operação tapa-buraco em toda Vila Bello, no Distrito de São João Novo;   

4. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 798. Reitera pedido feito através da Indicação 
699/2015, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada na Estrada 
Serrinha do Carmo, Travessa Ernesto Firmino de Moraes e Travessa Rosaria Fermino de 
Moraes; 799. Reitera pedido feito através da Indicação n° 618/2015, solicitando 
implantação de lombadas da Estrada Municipal do Carmo (próximo ao mercado portal e 
laboratório Tecam) Bairro do Carmo; 800. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
208/2015, solicitando execução de serviços de limpeza na tubulação de águas pluviais em 
trecho da Travessa Ernesto Fermino de Moraes, próximo Sítio das Pedras, localizado no 
Bairro Caetê; 801. Reitera pedido feito através da Indicação n° 555/2015, solicitando 
serviços de motonivelamento e cascalhamento nas seguintes vias: Rua Estrela Branca, 
Rua Estrela Azul, Rua Álvaro Augusto Fernandes, Rua Antonio Firmino de Moraes, Rua 
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Sofia Vieira de Moraes, Travessa Sossego, Travessa das Torres, localizadas nas 
proximidades do Jardim Camargo, Bairro do Carmo; 802. Reitera pedido feito através da 
Indicação n° 503/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento para as 
seguintes Ruas: Amparo, Adamantina, Americana, Araraquara, Araçariguama, Andradina, 
Arujá, Alumínio, Águas de Lindóia, no Loteamento Sun Valley, Bairro do Caetê; 803. 
Reitera pedido feito através da Indicação n° 500/2015, solicitando manutenção na Ponte 
localizada na Estrada Municipal do Caetê, próximo ao pesqueiro; 804. Solicita serviços de 
motonivelamento, cascalhamento e roçada para a Travessa do Mikami, Rua das Gralhas, 
Alameda João de Barro, Rua Patativa e Estrada do Mikami, no loteamento Coopertec, 
Bairro do Carmo; 805. Solicita execução de serviços de motonivelamento e cascalhamento 
para Alameda do Beija-Flor e Alameda dos Rouxinóis no Loteamento Vale das Andorinhas, 
Bairro do Carmo; 806. Reitera pedido feito através da Indicação n° 694/2015, solicitando 
manutenção na ponte de madeira para acesso de pedestres a Vila Lino; e 807/2015. 
Reitera pedido feito através da Indicação n° 750/2015, solicitando operação tapa-buraco 
em trechos da Estrada Municipal do Carmo, (inicializando na cabeceira da Ponte Luiz 
Gonzaga da Rocha) Bairro do Carmo;  

5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 808/2015. Solicita iluminação 
pública na Avenida Sérgio de Almeida Galvão, Jardim Santa Vitória, Bairro da Campinha; 

6. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 812. Solicita limpeza nas margens do córrego 
Taxaquara, localizada na Praça Takechi Shimaru, Distrito de São João Novo; 813. Solicita 
construção de dois banheiros na Praça Takechi Shimaru, no Distrito de São João Novo; 
814. Solicita estudo visando à instalação de câmeras de segurança no Centro comercial do 
Distrito de São João Novo; 815. Solicita instalação de placas com a indicação dos Bairros, 
Fazenda Roma, Garcia, Ponte Preta, Fazenda Butantã e Município de Araçariguama, no 
Distrito de São João Novo; 816. Solicita a retirada dos entulhos jogados no campo 7 de 
Setembro, no Distrito de São João Novo; 817. Solicita o prolongamento da Pista de 
Caminhada do Velório até o Campo de futebol 7 de Setembro, no Distrito de São João 
Novo; 818. Solicita à implantação de um bolsão de estacionamento de veículos na Rua 
João Matheus de Barros, em frente à Igreja Pentecostal, localizada no Distrito de São João 
Novo; 819. Solicita estudos visando à implantação de lombadas na Rua José Benedito 
Rodrigues, na altura do n° 127 e 207; 820. Solicita estudo visando à instalação de 02 
(duas) coberturas para alunos que ficam esperando transporte escolar na Estrada do Paiol, 
próximo à “Fazenda Roma”, Distrito de São João Novo; e 821/2015. Solicita a implantação 
de estacionamento 45 graus na Rua João Franco do Amaral, em frente à Praça Takechi 
Ishimaru, no Distrito de São João Novo;  

7. Vereador Alacir Raysel – nºs: 824. Solicita executar serviços de roçada, capinação e 
limpeza nas vias públicas, na área verde e em toda a extensão das margens do Rio 
(Ribeirão), localizado no Parque Primavera, Bairro Gabriel Piza; 825.  Solicita execução de 
serviços de reforma na mureta, localizada no Jardim José dos Santos Patto, Bairro Gabriel 
Piza; 826. Solicita tapa-buraco na Avenida Guilherme de Almeida, altura do n° 124, Bairro 
Gabriel Piza; 827. 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; 828. Reitera a 
Indicação n° 677/2015, solicitando a implantação de rotatórias nos finais das Ruas José 
Ghissardi, Geovane Paolo II e Paulo VI, Jardim Mosteiro; 829. Solicita a execução de 
serviços de motonivelamento e cascalhamento, na Rua São Judas Tadeu, altura da 
residência n° 120, até o seu término na Rua Dr. Durval Villaça, Bairro Gabriel Piza; 830. 
Solicita medidas em relação à qualidade de terra acumulada, devido às chuvas, que se 
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encontra na Rua Antonio dos Santos Santinho, altura do n° 80, próximo da EMEF 
Professor Roque Verani, Vila Aguiar/ Esplanada Mendes; 831. Reitera Indicação n° 
450/2015, solicitando providências para execução de passeio público, em trecho 
específico, localizado na Rua Antonio dos Santos Santinhos, próximo à EMEF Professor 
Roque Verani, Vila Aguiar/ Esplanada Mendes. Conforme croqui anexo; 832. Reitera 
Indicação n° 767/2015, solicitando execução de serviços de pintura, nas duas faixas de 
pedestres, localizadas na Av. Prefeito José Fernandes Zito Garcia, Bairro Taboão. 
Conforme croqui anexo; e 833/2015. Reitera Indicação n° 358/2015, solicitando que o Pode 
Executivo interceda junto a Sabesp, para implantação de caixa coletora de esgoto no 
imóvel de n° 515, localizado na Rua Santa Leocádia, para captar a tubulação de esgoto 
dos imóveis da Rua Santa Virgínia, Jardim Villaça;   

8. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 834. Solicita que o Poder Executivo 
busque o fiel cumprimento da Lei 2740/2002 e alterações no que diz respeito ao 
emplacamento de vias públicas Jô Jardim Villaça; 835. Solicita que o Poder Executivo 
busque o fiel cumprimento da Lei 2740/2002 e alterações no que diz respeito ao 
emplacamento de vias públicas no Jardim São Rafael; 836. Solicita que o Poder Executivo 
busque o fiel cumprimento da Lei 2740/2002 e alterações no que diz respeito ao 
emplacamento de vias públicas no Jardim Nova Brasília; 837. Reitera pedido feito através 
da Indicação n° 905/2015, solicitando a pavimentação asfáltica e sistema de drenagem e 
demais benesses para a Rua Noé Pedroso, localizada no Jardim Nova Brasília; 838. 
Solicita execução de recomposição de asfalto na altura do imóvel número 600 da Rodovia 
Raposo Tavares (“Via Paralela”), em frente à garagem da empresa de transporte coletivo, 
Piracicabana, no Jardim São Rafael; 839. Solicita execução de recomposição de asfalto no 
cruzamento entre as Ruas Almirante Tamandaré e Manoel Bandeira, No Jardim São 
Rafael; 840. Reitera pedido feito através da Indicação n/ 1017/2012, solicitando a 
construção de uma Creche/Escola Municipal de Educação Infantil (CEMEI) NO Jardim 
Santa Vitória ou o aluguel de um imóvel para essa finalidade; 841. Reitera pedido feito 
através da Indicação n°s 2392/2010 e 1515/2013, solicitando a implantação de guias, 
sarjetas, rede de esgoto, rede de captação de águas pluviais e, o mais rápido possível, a 
pavimentação asfáltica da Estrada do Cometa e, também, a extensão de rede de água na 
referida via; e 842/2015. Solicita a construção de lombada ou a colocação de outro tipo de 
redutor de velocidade eficiente na altura do número 915 da Rua Ângelo Meneguesso (em 
frente à Aracaí Veículos). 

Moções: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito nºs: 107.  De Congratulações à Polícia Civil e à 

Guarda Municipal, em face da operação policial sucedida em 28 de Abril de 2015; 
2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes nº: 109/2015. De Congratulações ao 

Coordenador do Curso de Viticultura e Enologia, Professor Mestre Fábio Larner Lenk em 
face da nota de avaliação no Ministério da Educação; 

3. Vereador Adenilson Correia nºs: 110.  De Pesar pelo falecimento do estimado Sr. Pedro 
Camargo da Rocha; e 111/2015.  De Pesar pelo falecimento da estimada Sra. Maria 
Aparecida de Almeida; 

4. Vereador Alacir Raysel nº: 115/2015.  De Pesar pelo falecimento do estimado Sr. 
Benedito Nelson da Rocha; e 

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes nº 116/2015. De Pesar pelo falecimento da 
estimada Sra. Lenita Maraccini. 

Matérias analisadas no expediente: 
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação). 
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1. Moção de Congratulações nº: 107/2015 – Foi aprovada por unanimidade, em única 
discussão e votação simbólica; 

2. Moção de Congratulações nº: 109/2015 – O Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes, 
autor da propositura, solicitou o adiamento para próxima Sessão Ordinária. O 
Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade, em única discussão e votação 
simbólica; 

3. Moções de Pesar – nºs: 110, 111, 115 e 116/2015 - a Mesa Diretora as encaminhará; 
4. Indicações – nºs 780 a 782, 784 a 845/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 

1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala sobre a rede de esgoto da Vila Nova, que 
precisa de manutenção, pois tem causado mau cheiro, e os moradores do Bairro 
reclamam constantemente. Diz que conversou com o ex- Diretor da SABESP, o Senhor 
Antonio Carlos, que lhe disse que iria resolver o problema, mas infelizmente o mesmo foi 
transferido. Comenta que os moradores ficam doentes, podendo aumentar a proliferação 
da Dengue, sem contar que, quando chove, inundam as casas do Bairro mencionado.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que existe um contrato 
firmado com a SABESP, em que o ex-Diretor Antonio Carlos, antes de ser transferido, 
disse que por conta da falta d’água em São Paulo, haviam pego os recursos da Cidade de 
São Roque  e levado para São Paulo por uma emergencial, por consequência, as obras 
atrasariam. Diz perceber que alguns empreendimentos fora do centro da Cidade, estão 
brigando pela instalação da rede de esgoto, por isso é preciso saber com a SABESP 
quando começarão a atender a população que sofre constantemente. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Explica que constantemente os Vereadores 
reclamam para a SABESP da falta de manutenção no Município de São Roque, mas nada 
está sendo feito. Diz que São Roque não tem esgoto tratado, sendo que é pago pelo 
serviço. Fala que os Vereadores têm que lutar pela população e por isso foram eleitos. 
Comenta que no Jardim Renê uma parte tem água e a outra recebe por caminhão d’água, 
mas isso é preciso mudar, já que é um direito do cidadão.   

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo: Comenta sobre sua participação 
em Audiência Pública, realizada na passada, na Câmara Municipal de Araçariguama, 
referente a instalação de um aterro sanitário naquela cidade. Externa sua preocupação 
com o assunto já que o impacto desse empreendimento refletirá enormemente em São 
Roque, especialmente no Distrito de São João Novo. Fala que estima-se uma 
movimentação de aproximadamente cento e cinquenta caminhões por dia, passando pelo 
caminho da Fazenda Roma em direção ao chamado “lixão”. Explica que o aterro será 
instalado na cabeceira do Ribeirão do Colégio, único manancial de água responsável pelo 
abastecimento da cidade de Araçariguama. Lembra que há um impacto muito negativo 
tanto para Araçariguama quanto para São Roque. Fala ainda sobre a instalação de um 
parque privado no Morro do Saboó, uma das pautas de seu mandato. Comenta que, com 
o auxilio da Prefeitura, foram retirados trailers do local que vendiam produtos 
clandestinamente. Diz que isso foi bastante importante, para que a Senhora Ondalva 
Serrano, proprietária do imóvel, pudesse retomar a posse do morro e dar continuidade ao 
projeto de instalação do parque privado, iniciativa que conta com o irrestrito apoio da SAB 
Saboó. Comenta sobre reunião, realizada na última quinta-feira, com os moradores do 
bairro Alto da Serra, em que foram debatidos 22 problemas enfrentados pela comunidade, 
dentre os quais a necessidade de ligação de rede de água, obra de escola não concluída, 
e principalmente, a segurança, já que no bairro houve uma recente onda de assaltos. Diz 
que, após ser selecionado pela ONG RAPS (Rede de Ação Política Sustentável), fundada 
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pelo senhor Guilherme Leal, Presidente da Natura, participou, no último fim de semana, 
de um evento em São Paulo, organizado pela entidade, cujo objetivo foi a capacitação de 
novas lideranças políticas. Fala que participou do evento juntamente com Senador Renato 
Casagrande, PSB-ES, com os Deputados Federais Evandro Gussi, Mendes Thame e 
Mara Gabrili, além de Vereadores de Ilhabela e Bragança Paulista. Diz ainda que era o 
único representante da região de Sorocaba, e único representante do país do PMDB. 
Comenta que está se capacitando para trazer o melhor em políticas públicas para o 
município. Explica que nesta terça-feira, embarcará para Brasília, capital federal, onde 
tem uma agenda de atividades intensa. Diz que estará presente na discussão sobre a 
reforma política, e que visitará gabinetes de quatro deputados federais em busca de 
Emendas Parlamentares. Comenta ainda que participará de fórum de debates sobre o 
aquecimento global, evento para o qual foi convidado, para auxiliar na formação de 
opiniões do Brasil que serão apresentados em conferência, sobre o assunto, em Paris, no 
mês de Dezembro deste ano.   

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala sobre o Projeto da Maria Fumaça, na 
qual como Presidente da Comissão Permanente de Assuntos Relevantes, está 
trabalhando para que o Trem volte aos trilhos na Estância Turística de São Roque, 
percorrendo o caminho de Mairinque, São Roque até o Distrito de Maylasky.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta sobre uma mensagem 
que recebeu pelo celular, em que diz que linhas turísticas de Trens que passam por 
lugares históricos serão retomados. Diz que estará disponibilizando o Link através do 
Facebook. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que estão aguardando uma reunião 
com a CPTM, para chegarem a mais conclusões, mas analisando é de grande visibilidade 
a aprovação do Projeto do Trem Turístico na Cidade de São Roque. Parabeniza a nova 
Executiva eleita pelo PSDB de São Roque em que o Vereador Donizete Plínio Antonio de 
Moraes foi eleito o Presidente. Fala que é a Cidade de São Roque está abandonada, com 
muitos buracos nas estradas, lixos, mato alto, entre outros, e que investimentos e 
melhorias no Município é difícil de ver.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que consultou um 
gráfico de investimentos na semana passada, em que o Prefeito atual assumiu a Cidade 
com uma projeção de investimentos de quase trinta milhões/ano, na manutenção da 
Cidade e está investindo menos de cinco milhões no Município de São Roque. Diz  que 
se o Prefeito quer vender o Trem para comprar as máquinas, é mais fácil devolver os 
carros alugados, pois assim sobrará dinheiro para a compra.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que a questão da Maria Fumaça e a atitude do 
Prefeito de trazer essa discussão para o legislativo de vender ou não o Trem, para o seu 
entendimento o que não poder ficar como esta a Maria Fumaça parada não é aceitável. 
Diz que entre as Cidades de Campinas e Jaguariúna existem cinco locomotivas e quinze 
vagões. Explica que a ANTT, precisa dar autorização e quem estará ganhando, com a 
implantação desse projeto  será o Município.  
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz sobre o remanejamento do dinheiro 
do Departamento de Obras para a Merenda escolar na qual foi contra, e se tiver outro 
projeto da mesma natureza, será contra, pois acha um absurdo o valor que é pago pelos 
alimentos, tendo em vista, que é preciso preservar o dinheiro público 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz ser favorável ao Projeto do Trem Turístico, na 
qual gostaria que a Maria Fumaça pudesse ir até o Distrito de São João Novo, e que o 
Prefeito fizesse outro velório no Distrito, pois o que tem está no terreno na FEPASA. 
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Agradece o Diretor de Obras e ao Senhor Prefeito, por terem realizados algumas coisas a 
este Vereador. Comenta sobre uma reunião com os Deputados Vinícius do PRB, Xerife do 
Povo do PRB e Márcio Camargo, na qual esse Vereador conseguiu emendas para o 
Município de São Roque, em que poderão ser construídos Estradas, Creches, Escolas 
entre outras melhorias. Diz que não adianta ficar só falando que está cobrando, que fez 
um Ofício, Requerimento, entre outros documentos, pois o que é valido é conseguir 
emendas, correr atrás desse propósito para a Cidade de São Roque.    
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala para o Vereador Rafael 
Marreiro de Godoy, que essas emendas venham carimbadas, pois já tiveram emendas 
que chegaram e não foram aplicadas 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que a obrigação de um Vereador é de 
fiscalizar o Prefeito e fazer leis, não ficar fazendo obras. Parabeniza o Prefeito Daniel pelo 
trabalho que vem fazendo. Agradece o Professor de Capoeira “Jiló”, por ter convidado 
esse Vereador para ser uns dos padrinhos do evento de capoeira 

5. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz que nessa sessão será a segunda vez que 
será votado o Projeto de Lei Complementar de sua autoria, que diz respeito à 
regularização imobiliária qual acredita que dará um resultado excelente. Comenta que são 
mais de vinte loteamentos irregulares no Município, mas tem cobrado diariamente da 
Secretária de Habitação do Estado de São Paulo e está recebendo o apoio do Deputado 
Federal Rodrigo Garcia que assumiu essa Secretaria. Fala que é muito importante para o 
Município, já que hoje tem a pasta da habitação em que libera recursos para a construção 
de casas CDHU, e também libera recursos para regularização imobiliária no Município de 
São Roque. Diz que uma das Leis que é importante para dar andamento no processo será 
votada nessa Casa de Leis. Explica que são muitos loteamentos construídos, formados há 
muitos anos de maneira irregular e hoje as pessoas vivem nesses terrenos com a 
documentação imprópria, mas a partir da regularização as pessoas terão registro em 
mãos do seu imóvel  
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador Rodrigo Nunes de 
Oliveira e ao Centro de regularização imobiliária da Prefeitura de São Roque. Diz que é 
isso que um Vereador tem que fazer procurar melhorar o Município. Explica que a pessoa 
que não tem a documentação regular não consegue vender e nem comprar o terreno e 
sem dúvidas ajudará a população de São Roque. 
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Agradece o Vereador Rafael Marreiro de Godoy. 
Diz aos Vereadores que votem a favor do Projeto de Lei, para que os Bairros sejam 
incluídos no processo de regularização imobiliária junto ao Estado e a Secretária de 
Habitação. Fala que outro Projeto que está tramitando nesta Casa de Leis é sobre o 
Parklet que é um pequeno espaço localizado numa área pública bastante movimentada 
por pedestres, no qual podem ser colocadas mesas, bancos, guardassóis ou outro tipo de 
cobertura, floreiras, etc., de forma a incentivar reuniões de pequenos grupos de pessoas 
de quaisquer faixas etárias. Explica que a ideia foi lançado na Cidade de São Francisco 
nos Estados Unidos, e que São Paulo já adequou a legislação e existem muitas Capitais 
que estão colocando, e gostaria muito que a Estância Turística de São Roque também 
utiliza-se do Projeto. Comenta que tanto pessoa física como jurídica pode solicitar a 
autorização para construir e a Prefeitura não investe nos custos, quem investe são as 
próprias pessoas físicas ou jurídicas, na qual também serão responsáveis pela 
manutenção  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Pergunta ao Vereador Rodrigo 
Nunes de Oliveira se os estabelecimentos existentes como um que tem perto do comércio 
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Timaco Tintas e outro perto da padaria em frente às Casas Bahia, já não são como um 
Parklet 
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala que não, pois o Projeto do Parklet tem uma 
legislação específica, já que é adaptado em duas vagas de veículos e tem que ser em 
uma rua que tenha velocidade mínima de 50 km/h, não pode ser feita na calçada, com 
isso, aumenta o espaço de convivência pública, na qual é o principal objetivo, podendo 
aumentar a venda em 15% de quem tem estabelecimentos próximos a esse espaço 
público.  

6. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Cumprimenta a Dona Chiara, Dona 
Glória, Dona Ana, e todos da comunidade Amigos da Estação do Distrito de Maylasky, 
que se desenvolve um grande trabalho social e cultural às crianças. Diz sobre a 
assinatura da doação dos imóveis à ADV (Associação dos Deficientes Visuais) em que 
ocorreu na sexta-feira, na qual o Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira esteve presente. 
Fala que a Instituição necessitava do terreno para construir a sede. Parabeniza o Prefeito 
Daniel pela doação, reconhecimento e compromisso para com a Associação dos 
Deficientes Visuais. Parabeniza os Garis, pois dia 16 de Maio é o dia nacional do Gari, na 
qual esse Vereador é autor da Lei do Dia do Gari no Município de São Roque. Diz sobre o 
alinhamento, pavimentação e iluminação da Vila Vilma, na qual esse nobre Vereador 
através das ferramentas como oficializar, documentar e requerer conseguiu as 
benfeitorias para toda a extensão do Distrito de Maylasky. Agradece ao Prefeito, por ele 
ter se comprometido com a comunidade da Vila Vilma, e com isso estão terminando 
algumas Ruas que faltavam.  Parabeniza os cinco anos de existência da Loja Maçônica 
Governador Mario Covas, da Cidade de São Paulo, na qual teve a oportunidade de 
receber homenagem aos serviços prestados no Estado de São Paulo, no Município de 
São Roque das mãos do filho do ex- Governador Vereador Paulistano Mario Covas Neto o 
qual o reconheceu na honraria. Diz a respeito do Campo do Distrito de Maylasky, na qual 
vem cobrando as devidas melhorias para a adequação do campo que está quase 
concluído, pois houve dificuldades no começo e a população sofre com as conseqüências. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 052-E, de 11/05/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 

a organização dos serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros da Estância 
Turística de São Roque, e dá outras providências”. Foi aprovado por unanimidade, em 
única discussão, votação nominal e maioria absoluta;  

2. Projeto de Lei Complementar nº 001-L, 11/03/2015, de autoria do Vereador Rodrigo 
Nunes de Oliveira, que “Dá nova redação ao Artigo 6ª-A da Lei Complementar nº 82, de 03 
de fevereiro de 2015”; e Emenda Modificativa nº 001-L, de autoria do Vereador Flávio 
Andrade de Brito. Foi aprovada por 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores 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, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 01 (um) voto 
contrário do Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes; e o Projeto de Lei 
Complementar nº 001-L foi aprovado 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, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 01 (um) 
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voto contrário do Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes, em segunda discussão, 
votação nominal e maioria absoluta;  

3. Redação Final ao Projeto de Lei Complementar nº 001-L, de 11/03/2015, de autoria da 
Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, que “Dá nova redação ao 
Artigo 6ª-A da Lei Complementar nº 82, de 03 de fevereiro de 2015”. Foi aprovado por 
unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; e 

4. Requerimentos – nºs 078 a 083/2015. Foram aprovados, em única discussão, votação 
simbólica e maioria simples, por unanimidade. 

Explicação Pessoal:   
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala sobre a Maria Fumaça que foi comprada na 

gestão passada no valor de quase dois milhões de reais, na qual não concordava com a 
compra da mesma, mas agora que é patrimônio do Município de São Roque quer ver o 
Projeto funcionar, sendo contra a sua venda. Comenta que ouviu falar que o aluguel do 
pátio para a Maria Fumaça em Mairinque está encarecendo. Diz que teve a oportunidade 
de fazer o passeio de trem na Cidade de Jaguariúna, em que essa benfeitoria só beneficia 
a população. Explica que é importante para a Cidade de São Roque, o Projeto do Trem 
funcionar, pois beneficiará a população, também  percorrendo o trajeto de Mairinque, São 
Roque e estendendo para Maylasky. Comenta que vem sempre cobrando da Prefeitura 
sobre o asfaltamento, em que fez Requerimentos, mas o Prefeito não atende aos seus 
pedidos. Diz que uma emenda de duzentos mil reais não dá para fazer nem captação da 
rua. Fala que os Vereadores têm que cobrar, e não ficar tirando foto com o Prefeito. 
Comenta que teve um pedido de afastamento do Prefeito para que assim pudessem 
analisar as contas do mesmo, porém a maioria dos Vereadores votaram favorável à não 
investigação. Diz que a coleta de lixo aumentou para um milhão, trinta e três mil reais e 
encontra-se igual ou pior a de quando se pagava um pouco mais de trezentos mil reais. 

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz esperar que o Projeto do Trem 
Turístico funcione, contemplando os “Amigos da Estação Maylasky” e que futuramente o 
Trem possa percorrer até o Distrito de São João Novo. Fala que o Município não precisa 
fazer nada, já que a empresa contratada fará tudo, mas que vê falta de vontade política, 
pois têm as linhas, a Maria Fumaça, entretanto sem um Prefeito capaz de fazer funcionar. 
Explica que na Cidade de Itu não tem nenhuma estrutura, mas que estão querendo fazer a 
compra do Trem do Município de São Roque. Comenta que considera a venda do Trem 
para a Cidade de Itu, como um pagamento de uma dívida que o Prefeito de São Roque tem 
com eles. Diz que vai lutar até o final para que a Maria Fumaça fique no Município, para 
que futuramente reverta em lucro à população. Agradece a confiança que os colegas do 
PSDB depositaram neste Vereador em elegê-lo a Presidente do partido. Agradece ao ex- 
Presidente Cláudio Góes que fez um trabalho excelente no partido, além de ter 
representado muito bem o PSDB em todo o Estado. Fala que gostaria de ter o apoio de 
todos os Vereadores para que assim seja possível exercer um trabalho em prol a 
comunidade de São Roque. Comenta que em relação a SABESP, o gerente foi trocado 
após um embate com relação à saída ou não das casas do Jardim da Santa Vitória, 
conhecida como PAC 2, mas que a região do Santa Vitória é uma APP (área de 
preservação permanente), na qual o projeto só vai ter condições a partir do momento em 
que o Governo Federal autorizar, tendo em vista que não existe nada autorizado, e não 
adianta montar uma fantasia no Facebook para enganar a população. Diz que é preciso 
fazer um planejamento sério em que na gestão passada foi gasto cem mil reais para fazer 
um estudo e saber as reais necessidades de cada Bairro, mas o Prefeito da atual gestão 
não está respeitando o planejamento e é por falta de competência ou existe algum 
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interesse maior em relação a construção da casa popular. Comenta que em relação a 
regularização imobiliária, tudo o que vier para essa Casa de Leis, no intuito de regularizar a 
tendência desse Vereador é de aprovar, porém, existia um setor que chamava núcleo de 
regularização no qual a Doutora Fabíola regularizou cerca de duzentas casas, foram 
beneficiadas e esse programa do Governo Municipal está em pauta desde o início do ano 
de 2013, mas o Prefeito só tem um ano e meio para realizar alguma regularização no 
Município de São Roque. Fala que foi procurado por vários munícipes que relataram que 
perderam seus documentos dentro da Prefeitura e que foram mau tratados pelos 
funcionários da Prefeitura. Parabeniza a Deputada Maria Lúcia Amary, por ser a primeira 
mulher a assumir a Presidência da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, pois o 
Presidente Fernando Capez estará por um tempo licenciado   

3. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que foi protocolado nesta Casa de Leis, um projeto 
de resolução deste Vereador, tendo em vista que no ano de 1997 os Vereadores tinham 
quinze minutos para fazer o uso da tribuna e dez minutos para o uso da explicação 
pessoal, pois para alguns Vereadores o tempo não é suficiente, mas que não sabe os 
motivos que levaram a ser diminuído o tempo do Vereador para poder falar, diz que 
entende que aquele vereador que tem pouco assunto não deve dificultar aos que tem muito 
o que falar. Diz que a falta de manutenção das vias públicas vem atormentando a todos a 
cada dia que passa em especial nos Bairros mais afastados que concentram o maior 
numero de vias publicas de terra, e a população clama por soluções e o Prefeito não tem 
tomado nenhuma atitude. Fala que participou de uma reunião na Escola no Bairro do 
Carmo em que discutiram o Plano Municipal de Educação em que estiveram presentes 
quatro escolas e pede para os Vereadores que contemplem o necessário, pois a Cidade 
está tendo problemas sérios com a Educação e isso vem sendo discutido há tempo. 
Comenta que no dia 21 de Maio terá uma audiência pública na qual infelizmente esse 
Vereador não poderá participar, pois participará de um fórum na Cidade de São Paulo pela 
Câmara referente a iluminação publica , mas pede para os Vereadores irem à audiência 
que acontecerá na Brasital para participar e ouvir os clamores de todos. Diz que existem 
muitas reclamações no atendimento da Santa Casa. Fala que vem tendo vários problemas 
na iluminação pública, na qual foi afobada a questão da contratação, em que muitos 
municípios entraram na justiça e não tiveram a obrigação de manter o parque de 
iluminação pública,inclusive o Município de Porto Feliz conseguiu uma liminar para não se 
responsabilizar e hoje na Câmara dos Deputados tem um Projeto já aprovado que foi 
encaminhado para o senado , onde busca tirar a responsabilidade dos  Municípios 
deixarem  de se responsabilizar pela iluminação pública devido os transtornos que trouxe 
em especial para os pequenos Municípios e a administração do Município de São Roque, 
poderia ver o que pode ser feito nessa questão, já que estamos tendo problemas na 
manutenção,continua  lâmpadas acessas, apagadas,além do mais temos hoje  um alto 
custo , com o lixo, iluminação pública, merenda escolar, saúde, na educação, entre outros, 
e se as coisas  estivesse bem a população não iria reclamar. Parabeniza o Vereador 
Donizete Plínio Antonio de Moraes, por ter sido eleito Presidente do PSDB, que sempre foi 
um partido que, muito fez para o nosso município, e o Partido abre as portas para buscar 
uma participação maior da população, e deixa registrada que podem sempre contar com 
esse Vereador para ajudá-los, na condução do Partido.  

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta sobre a eleição que teve na Câmara 
Municipal, parabenizando o Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes por ter sido 
escolhido o novo presidente do PSDB. Parabeniza o ex- Presidente Cláudio de Góes que 
realizou um excelente trabalho dentro do partido. Cumprimenta o Vereador Mauro Salvador 
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Sgueglia de Góes que assumiu a posição de líder da bancada do partido PSDB. 
Cumprimenta o ex- Prefeito da Cidade de São Roque, Efaneu Nolasco Godinho, que 
também esteve presente a reunião. Fala sobre a denúncia que o Vereador Adenilson 
Correia trouxe, em que relata que no lugar onde seria feito a UBS, não seria possível a 
construção, tendo em vista que há uma nascente que se encontra dentro do terreno. Diz ao 
Prefeito que no Bairro do Guaçu, Santa Quitéria, existem várias outras áreas, e como o 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada disse, perderam o recurso para fazer a UPA, em que 
o dinheiro já estava em caixa, mas infelizmente perderam. Parabeniza o Vereador Rafael 
Marreiro de Godoy pelas conquistas para a comunidade de São Roque, o que demonstra 
os trabalhos que tem realizado. Fala a respeito do Trem turístico do Município de São 
Roque, em que graças aos Vereadores conseguiram com que adiassem a votação do 
Projeto para que futuramente não se arrependessem. Comenta que mesmo leiloando a 
Maria Fumaça, não iria ajudar as contas da Cidade de São Roque e acabariam perdendo 
um patrimônio.  

5. Vereador José Carlos de Camargo: Cumprimenta o Jornal da Economia que sempre está 
presente divulgando os trabalhos dos Vereadores nesta Casa de Leis. Fala que sempre 
acompanhou o trabalho do Senhor Carlos do Jornal Economia, no qual já passou por 
grandes dificuldades, mas que felizmente hoje em dia está estabilizado. Diz a respeito dos 
casos de Dengue no Município de São Roque e do trabalho que está sendo realizado pelos 
Agentes de Saúde contra o combate da doença, pessoas essas que se dedicam e se 
expõe a riscos para erradicar o mosquito. Comenta sobre a Senhora Simone Júdica que 
além de advogada é colunista, que fez uma matéria na semana passada, uma matéria 
séria e de grande valor. Fala sobre o Distrito de São João Novo, pois recebeu reclamações 
dos moradores, que relataram o mato alto em volta da Igreja, na qual esse Vereador pediu 
para que o Departamento responsável tomasse alguma atitude, e infelizmente nada foi feito 
até agora. Diz que acha um absurdo a empresa de limpeza, roçada e capinação não estar 
realizando os serviços, sendo que foi contratada por um preço muito alto. 

Encerram-se os trabalhos às 20h50min. 
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