Ata da 17ª Sessão Ordinária de 25 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
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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 18h23min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes.
A Ata da 16ª Sessão Ordinária, realizada em 18 de Maio de 2015, foi lida e aprovada por
unanimidade;
O Secretário faz a leitura do Edital nº 037/2014-L, informando sobre a realização de
Audiência Pública no próximo dia 28 de Maio, às 14 horas, no Plenário “Dr. Júlio Arantes de
Freitas”, que visa a “Apresentação à Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer
e Turismo da Câmara, da demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º
Quadrimestre do ano de 2015”;
O Secretário faz a leitura do Edital nº 038/2014-L, informando sobre a realização de
Audiência Pública no próximo dia 27 de Maio, às 14 horas, no Plenário “Dr. Júlio Arantes de
Freitas”, que visa a “Apresentação à Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e
Contabilidade da Câmara, da demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do
1º Quadrimestre do ano de 2015”;
O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 088/2015, de autoria do Vereador Donizete
Plínio Antonio de Moraes, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 087/2015, em regime de
tramitação de Urgência Especial, na pauta da 17ª Sessão Ordinária. O Requerimento foi
aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica;
Projetos do Executivo
Projeto de Lei nº 053-E, de 12/05/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Institui a
Gratificação Dedicação Excepcional – GDE aos Agentes Controladores de Vetores e Agentes
Comunitários de Saúde”;
Projeto de Lei nº 055-E, de 13/05/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria
de Estado dos Negócios de Segurança Pública e dá outras providências”;
Projeto de Lei nº 056-E, de 13/05/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a
Prefeitura a celebrar convênio com o Sindicato do Comércio Varejista de São Roque e Região–
SINCOMERCIO”; e
Projeto de Lei nº 057-E, de 19/05/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
abertura de crédito especial no valor de R$ 162.381,89 (cento e sessenta e dois mil, trezentos
e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos”.
Projeto do Legislativo
Projeto de Lei Complementar nº 003-L, de 18/05/2015, de autoria do Vereador José Carlos
de Camargo, que “Dispõe sobre a isenção da cobrança de taxas de expediente, referentes à
recepção de requerimentos, documentos e outros papéis para entidades filantrópicas na
Prefeitura da Estância Turística de São Roque”; e
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Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
1. Vereador José Carlos de Camargo – nº 084/2015. Solicita informações sobre a possibilidade
de conceder adicional de insalubridade aos ocupantes dos cargos de Auxiliar de Serviço e
Faxineiro;
2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº 085/2015. Solicita informações
sobre lotes localizados em Áreas de Preservação Permanente e Institucionais nos Bairros
Jardim Santa Vitória, Vinhedos I, II e III, Vila Amaral, Parque Aliança e Jardim Conceição;
3. Vereador Adenilson Correia – nº 086/2015. Solicita informações referentes à Estação de
Maylasky e solicitações dos “Amigos da Estação Maylasky; e
4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº 087/2015. Solicita informações sobre a
Guarda Civil Municipal.
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy - nºs: 859. Solicita o prolongamento da pista de
caminhada do Distrito de São João Novo até o campo do 7 de Setembro; 870. Solicita
colocação de jogo de traves para o campo da Vila Santa Terezinha no Distrito de São João
Novo; 881. Solicita implantação de faixa de pedestres na Rodovia Engenheiro Renê Benedito
Silva, Km 48, esquina com a Rua Dr. Augusto Amaro da Silva, Vila Santa Terezinha, no Distrito
de São João Novo; 882. Solicita a 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; 883. Solicita a realização de serviços de desratização nos bueiros e córregos do
Distrito de São João Novo; 884. Solicita a construção de 02 (duas) lombadas na Rua José
Benedito Rodrigues, altura dos n°s 207-127, no Distrito de São João Novo; 885. Solicita a
possibilidade da realização do acabamento na base da G.C.M no Distrito de São João Novo, na
parte da forração, para evitar a invasão dos pombos para o forro ; 886. Solicita a implantação
de um estacionamento 45 graus na Rua João Franco do Amaral em frente a Praça Takeshi
Ishimaru, no Distrito de São João Novo; 887. Solicita pavimentação asfáltica na Rua ao lado do
Ginásio de Esporte, no Distrito de São João Novo; e 888/2015. Solicita a possibilidade da
colocação de uma cobertura na entrada do Posto de Saúde “Antonio Espindola” no Distrito de
São João Novo;
2. Vereador Etelvino Nogueira: – nºs 871. Solicita a construção de Câmara Fria, para
armazenar gêneros alimentícios da merenda escolar; 872. Solicita a execução de serviços e
motonivelamento e cascalhamento para as Ruas do Mirim e Pavão; 873. Solicita serviços de
motonivelamento e cascalhamento pra as ruas do Pilão d’água; 874. Reitera pedido feito
através da Indicação n° 697/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento
para as Ruas Azaléias, das Rosas, das Hortências e das Orquídeas, localizadas no Portal do
Carmo, Bairro do Carmo; 875. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada
para as seguintes vias: Rua Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Matão, Mairinque, Mariápolis, Manduri e
Mariporã, todas localizadas no loteamento Jardim Camargo, Bairro do Carmo ; 876. Reitera
pedido feito através da Indicação n° 751/2015, solicitando serviços de motonivelamento e
cascalhamento na Estrada Municipal do Caetê; 877. Reitera pedido feito através da Indicação
n° 799/2015, solicitando a implantação de lombadas na Estrada Municipal do Carmo (próximo
mercado Portal e Laboratório Tecam); 878. Solicita serviços de motonivelamento e
cascalhamento para as seguintes vias: Rua Girassol, Ipê Roxo, Ipê Amarelo, todas localizadas
no Jardim Camargo, Bairro do Carmo; 879. Solicita serviços de motonivelamento e
cascalhamento para as seguintes vias: Rua Vereadora Bruna Pazzini, Vereador Erval de
Oliveira, Vereador José Carvalho de Brito, Vereador Pascoal de Lucca, Vereador Raul da Silva
Martins, Vereador Araçary Leite Cavalcante e Vereador Benedito de Goês, loteamento Las
Brisas, Bairro Caetê; e 880/2015. Reitera pedido feito através da Indicação n° 798/2015,
solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada na Estrada Serrinha do
Carmo, Travessa Ernesto Fermino de Moraes e Travessa Rosaria Fermino de Moraes;
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3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes - nºs: 894. Realização de “operação tapaburaco” na Rua Santana, na altura dos imóveis números 45 e 313; 895. Reitera as Indicações
n°s 833/2012 e 140/2012, solicitando iluminação pública na viela que liga a Rua Santa Isabel
próximo ao imóvel de n° 178, à Rua Santana, na altura do imóvel de n° 205, bem como outras
benfeitorias; 897. Solicita realização de poda em arbustos da espécie Coroa-de-cristo
(Euphorbia milii), instalados na altura do n° 550 da Rua Ângelo Meneguesso, Jardim Estér;
899. Solicita instalação ponto de iluminação pública na altura do número 177 da Rua Chile,
Jardim São Rafael; 900 Reitera as Indicações n°s 1842/2013, 843/2014 e 1571/2014,
solicitando a implantação de iluminação pública no passeio público que liga a Rua Chile à Rua
Canadá, Vila São Rafael; e 901/2015. Solicita instalação de iluminação pública na viela que
liga a Avenida Getulio Vargas a antiga fábrica “Visagis”;
4. Vereador Adenilson Correia – nºs: 905. Solicita drenagem no campo de futebol do Distrito de
Maylasky; 906. Solicita a colocação grama no campo de futebol localizado dentro do Estádio
Municipal “Pé de Vento”, Distrito de Maylasky; 853. Solicita a pavimentação de viela localizada
após o final da Rua Antônio Porfírio Eliziário, Jardim Ponta Porã, Distrito de Maylasky; 854.
Solicita motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Lagoa Seca, região do Marmeleiro;
857. Solicita a contratação de Urologista para a rede municipal de saúde; 858. Reitera pedido
feito através da Indicação n° 1618/2014, solicitando que o Executivo interceda junto ao
Departamento de Saúde visando à implantação do programa “Melhor em Casa”; 855. Solicita a
complementação dos salários dos agentes controladores de vetores do Município da Estância
Turística de São Roque devido aos surtos de dengue na Cidade; 850. Solicita motonivelamento
das vias públicas do Saboó, próximo ao Recanto das Acácias; 851. Solicita operação “tapaburaco” e limpeza de boca de lobo na Avenida Drª. Carla Ceragioli, em frente ao Rancho dos
Amigos no Distrito de Maylasky; e 852/2015. Solicita motonivelamento e cascalhamento para a
Estrada do Cometa, na altura do n° 106, Bairro Rosário, localizado no Distrito de Maylasky;
5. Vereador Alacir Raysel – nºs: 860. Solicita complementação na pavimentação asfáltica da Av.
Antônio Pannellini, Bairro Taboão; 861. Solicita motonivelamento e cascalhamento na Estrada
da Cachoeirinha, início na Estrada do Vinho e sentido Bairro do Sorocamirim; 862. Solicita
medidas devido o buraco que está se formando no início da Av. Antônio Pannellini, em frente
ao n° 73, Bairro Taboão; 863. Solicita operação tapa-buracos nas vias públicas do Jardim
Villaça; 864. Solicita Pintura de faixa de pedestres na Avenida São Manoel, em frente ao
Supermercado Estância, Jardim Villaça; 865. Solicita manutenção na guia e serviços de
contenção junto às margens do ribeirão, na Avenida São Manoel, esquina com a Rua Santa
Inês, Jardim Villaça; 866. Solicita os serviços de roçada, capinação e limpeza nas vias públicas,
na área verde e no rio (ribeirão), do Pq. Primavera (Gabriel Piza); 867. Solicita
motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas: Alameda dos Sabiás, Alameda das
Águias, Alameda das Arapongas, Alameda das Andorinhas, Alameda dos Canários, Alameda
das Cotovias e Ala; 868. Solicita 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; e 869/2015. Solicita a pavimentação da Viela Noé
Pedroso,Jardim Nova Brasília/São Rafael;
6. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 783. Solicita à instalação de abrigo para alunos que
ficam esperando transporte escolar no Bairro São Julião, localizado no Distrito de São João
Novo; 847. Solicita operação tapa-buraco na viela 3, na Rua Claudio Manoel da Costa, no
Bairro Paisagem Colonial, Goianã; 848. Solicita colocação de uma placa indicando o nome e
CEP da Rua Marino Garzella Filho, próximo à Rua Henrique Pinheiro, atrás da escola
Epaminondas de Oliveira, no Distrito de São João Novo; 849. Solicita à manutenção e conserto
de todos os cabos e fios da rede telefônica localizada na extensão da Rua Luiz Espinha e Rua
Emílio Castanho, no Distrito de São João Novo; 889. Solicita operação tapa-buraco na Rua
Aiglê de Medeiros de Oliveira, no Distrito de São João Novo; 890. Solicita colocação de raspa
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de asfalto na Rua Vicente Cano, no Distrito de São João Novo; 891. Solicita colocação de
raspa de asfalto na Estrada da Serrinha, no Distrito de São João Novo; 856. Solicita
pavimentação asfáltica na Rua Almerindo, no Bairro Goianã, Paisagem Colonial; 907. Solicita
ao Poder Executivo que interceda junto à CPFL para que seja providenciada a remoção de um
poste, que se encontra no meio da via pública conhecida como “Rua 7”, Bairro São Julião,
Distrito de São João Novo; e 846/2015. Solicita construção de estacionamento em frente ao bar
da Dona Ângela, na altura do n° 85, na Rua Giuseppe Garzella, no Distrito de São João Novo;
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 902. Solicita colocação de dois
pontos de ônibus na Vila Carriço, localizada na Estrada do Vinho; 903. Solicita colocação de
dois pontos de ônibus na Rodovia Quintino de Lima, Bairro da Rancharia; 904. Solicita
implantação de iluminação pública nos dois pontos de ônibus localizada no Km 50, Alto da
Serra; 898. Solicita realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada
das Três Cruzes, Vila Mirim, Distrito de Canguera; 896. Solicita realização serviços de
motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Campim Fino, Distrito de Canguera; 892.
Solicita presença de rondas ostensivas da Guarda Civil Municipal na altura do Km, 50, Bairro
Alto da Serra; e 893/2015. Solicita realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento
na Estrada Municipal Taipas de Pedra, Bairro Taipas de Pedra, Alto da Serra.
Moções:
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes nºs 109. De Congratulações ao Coordenador do
Curso de Viticultura e Enologia, Professor Mestre Fábio Larner Lenk, em face da nota de
avaliação obtida no Ministério da Educação; e 129/2015. De Pesar pelo falecimento do Senhor
Jub Aparecido de Oliveira “Jub Banda”;
Vereador Adenilson Correia nºs: 112. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Amauri
Dourador, conhecido carinhosamente como “Tato”; 117. De Congratulações à Loja Maçônica
“Governador Mário Covas” pela passagem de seus 5 anos de fundação; 121. De Pesar pelo
falecimento da estimada Senhora Maria Aparecida Villaça Ormieres;
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes nºs: 113. De Pesar pelo falecimento do
estimado Senhor Ricardo Vieira Duro;
Vereador José Carlos de Camargo nº 114/2014. De Congratulações ao Jornal da Economia,
em face do relevante trabalho de informações aos leitores de toda nossa Região;
Vereador Alacir Raysel nº: 118. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Inês
Trindade de Jesus; 120. De pesar pelo falecimento do estimado senhor Pietro Domenico
Ciarma; e
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus nº: 122. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora
Percilia de Oliveira Silva; 124. De pesar pelo falecimento do estimado Senhor Adão Aparecido
Pereira; e 125/2015. De pesar pelo falecimento do estimado jovem Carlos Eduardo Trindade.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moções de Congratulações nºs: 109 e 114/2015 – Foram aprovadas por unanimidade, em
única discussão e votação simbólica;
Moção de Congratulações nº: 117/2015 – O Vereador Adenilson Correia, autor da
propositura, solicitou o adiamento para próxima Sessão Ordinária. O Requerimento Verbal foi
aprovado por unanimidade, em única discussão e votação simbólica;
Moções de Pesar – nºs: 112, 113, 118, 120 a 122, 124, 125 e 129/2015 - a Mesa Diretora as
encaminhará;
Indicações – nºs 780 a 782, 784 a 845/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala sobre o Projeto que será apreciado nesta Casa
de Leis, sobre a devolução do dinheiro que seria usado para a construção da UPA, que só
faltava a ordem para poder começar a construir, mas o Executivo deu a desculpa que a UPA1
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não era bom para a Cidade de São Roque e sim a UPA 2, porém essa só pode ser instalada
nas Cidades acima de cem mil habitantes, como conseqüência o Município de São Roque
perdeu os dois benefícios. Diz sobre a UBS que será construída em um terreno que contêm
uma nascente, e agora fica a dúvida se vai ser construído ou não. Comenta que fez um
Requerimento dia 25/03, solicitando informações sobre a possibilidade de recuperação da
Rua Erlindo José da Silva, e na Estrada do Condor, localizadas no Bairro do Guaçu, e
recebeu uma resposta do Prefeito dizendo que sim, existe a possibilidade de recuperação
das vias públicas, na qual as obras começariam dentro de quinze dias, entretanto, já faz
quase três meses e as Ruas não foram recuperadas. Fala que toda a Cidade tem alguma
complicação. Comenta sobre a construção de uma pista de corrida de charrete que o Prefeito
prometeu para o Município, mas infelizmente o candidato depois de eleito não cumpriu com a
palavra alegando que não tem terreno para a construção da pista
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que a pista foi prometida pelo
Prefeito, assim como várias outras situações do plano de Governo dele, e já está na hora dos
Vereadores começarem a questioná-lo de o porquê não estar cumprindo com as coisas que
prometeu para o Município que se encontra andando para trás, pois a Cidade de São Roque
está suja, fedendo e muito feia.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que tem muito lixo jogado, esgoto a céu
aberto e nada é feito. Diz sobre a coleta de lixo que é pago um milhão trinta e três mil reais
por mês porem a Cidade encontra-se cheia de lixo
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Agradece a presença do Senhor Jonas,
assessor da Deputada Bruna Furlan. Fala sobre algumas fotos que tirou do Jardim Santa
Vitória, Bairro da Campininha, em que mostra uma mata nativa cortada por moto serras,
sendo que é uma área particular, na qual funcionários da Prefeitura que estavam cortando,
porém assim que a dona percebeu tentou argumentar com os funcionários respondeu
dizendo que as terras não eram dela e sim de outra pessoa. Diz que a moradora procurou
este Vereador desesperada, que acionou a Polícia Ambiental na qual os orientaram a fazer
uma vistoria com a própria PM que disponibilizou duas viaturas para fazer a constatação do
crime Ambiental. Explica que a GCM esteve no local quando os funcionários começaram a
fazer o desmatamento, mas que se recusaram a fazer uma ocorrência. Comenta que o
Executivo falta com a palavra, não cumpre o plano de governo e acha que pode tudo e sair
desmatando áreas particulares. Diz esperar que alguém responda por esse crime, pois não
acontece só no Bairro da Santa Vitória, mas também nos Bairros Saboó, Vila Lino, e perto da
Mata da Câmara. Fala que é a primeira vez que vê a Prefeitura Municipal desrespeitando,
invadindo uma área e cortar uma área nativa
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta que a base do Prefeito não
fala sobre as coisas erradas que o Prefeito vem fazendo
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que as casas do programa minha casa
minha vida estão sendo projetadas em um terreno da Educação, e que é preciso um Projeto
de Lei para modificar a destinação do terreno. Agradece a Deputada Maria Lúcia Amary que
é a primeira mulher a presidir uma Sessão Legislativa do Estado, nos últimos cinquenta anos
na qual estavam juntos a uma reunião, presente também o Vereador Mauro Salvador
Sgueglia de Góes, ocasião em que apresentaram à Deputada reivindicações e pedidos para
entidades do Município de São Roque.
Vereador Etelvino Nogueira: Agradece a presença do Senhor Jonas, assessor da Deputada
Bruna Furlan. Fala sobre o plano municipal de educação na qual são os Vereadores que iram
aprovar ou não e que é preciso que todos os Vereadores estudem o plano para que seja feito
o melhor para as crianças do Município. Diz que participou de uma reunião no Bairro do
Saboó que foram discutidos situações como a pavimentação da Estrada que se localiza atrás
do Quinto do Marques, na qual o Prefeito tem o respaldo legal, pois é uma via pública e não
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área privada. Comenta que a LDO virá para esta Casa de Leis, e é preciso que os
Vereadores mudem o conceito de discutir a LDO, pois é preciso chegar a um entendimento e
apresentar uma emenda na LDO para depois poder discutir e participar mais das decisões do
Município, já que é muito discutido e pouco acontece no Município. Fala que é preciso discutir
até com o Prefeito sobre as prioridades da Cidade
Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Comenta sobre a pavimentação
asfáltica da Estrada do Gado, atrás da
Quinta do Marques, que também recebeu
denúncias dos moradores e foi no local conferir. Parabeniza o Vereador Etelvino Nogueira
por sempre estar atento.
Vereador Etelvino Nogueira: Diz sobre o Bairro Caetê, no qual houve uma invasão e uma
notificação, mas que espera que resolva essa questão
Vereador Flávio Andrade de Brito: Agradece a Deus e aos moradores do Distrito de São
João Novo. Diz que conseguiu a pavimentação asfáltica para a Rua José Lemes de Moraes
na frente da Escola do Distrito, e na Rua Vicente Pires Pedroso. Agradece ao Prefeito Daniel
por estar atendendo os pedidos deste Vereador para estar atendendo a comunidade do
Distrito de São João Novo. Agradece a todos os moradores do Bairro Volta Grande, no qual
os moradores procuram buscar um entendimento junto ao Vereador. Comenta que as
estradas de terra do Distrito estão sendo arrumadas, mas gostaria que a população tivesse
um pouco de calma, já que são muitas ruas e somente agora o Prefeito passou a atender aos
pedidos deste Vereador. Parabeniza os Vereadores Adenilson Correia (Mestrea Kalunga),
José Camargo (Zé Camargo) e o Alexandre Rodrigues Soares (Mandi) por estarem sempre
no Distrito de São João Novo, e que o Vereador não pertence só a um Bairro, ou a um
Distrito e sim da Cidade como um todo
Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza o Vereador Flávio
Andrade de Brito por todos os trabalhos que vem fazendo para o Distrito de São João Novo
Vereador Flávio Andrade de Brito: Parabeniza o Vereador Rafael Marreiro de Godoy que
também luta pelo Distrito de São João Novo. Agradece o Prefeito por ter atendido o seu
pedido pela iluminação das Ruas Ari Miranda, Emílio Castanho, Leonor, José Salvador de
Moraes, Inês César Freire e Rua 7.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala que fica feliz com o
mandato do Vereador Flávio Andrade de Brito que vem trazendo benfeitorias para o Distrito
de São João Novo
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz ao Vereador Flávio Andrade de
Brito que alcance até o fim do mandato tudo o que está almejando. Agradece o Prefeito por
ter atendido ao seu pedido de iluminação pública da Viela que liga a Rua Vinte Três de Maio
com a Paulina de Campos no Jardim Esther
Vereador Flávio Andrade de Brito: Agradece o Prefeito pelo recuo das Vans Escolares na
qual ficavam na Rua atrapalhando a travessia das crianças. Comenta sobre a realização da
Regularização Imobiliária do Bairro São Julião, no qual esteve presente. Fala que vem
cobrando para que seja feito uma cobertura na área externa do Posto de Saúde do Distrito de
São João Novo e acentos, pois as pessoas ficam expostas a chuva e sol esperando pelo
atendimento sem o mínimo de conforto.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Expressa seus sentimentos à família enlutada do
Senhor Jub. Parabeniza o Vereador Flávio Andrade de Brito por ter conseguido benfeitorias
para o Distrito de São João Novo. Diz que por um lado tem falta de benfeitorias na Cidade e
que não é contra a parceria da Prefeitura com empresas, como está acontecendo no Bairro
do Mombaça para pavimentar uma estrada, já que futuramente terá um retorno para o
Município de São Roque. Fala que somente o Vereador Flávio Andrade de Brito que está
sendo atendido pelo Prefeito, e o parabeniza. Comenta que gostaria que em breve vários
outros Vereadores viessem na tribuna para parabenizar o Prefeito por estar realizando o
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pedido de cada Vereador em prol da Cidade de São Roque. Diz que tem as UBS que não
foram realizadas e recurso da UPA que será devolvida, na qual são obras que beneficiariam
o Município. Fala que vários Bairros dos Municípios estão cobrando por obras e melhorias,
mas o Prefeito não vem trabalhando bem. Fala que não viu nenhuma escola, prédios,
nenhuma obra grande ser feita nessa gestão atual
Vereador José Carlos de Camargo (Zé Camargo): Fala a respeito do Projeto n° 053/2015,
que será votado, que trata da gratificação dedicação excepcional aos Agentes Controladores
de Vetores e Agentes Comunitários de Saúde, na qual vem fazendo um trabalho excelente
para erradicar o mosquito da Dengue no Município de São Roque. Diz sobre a rotatória da
Raposo Tavares que está a todo vapor que ajudará aos moradores e pessoas que passam
pelo local na diminuição do trânsito. Comenta sobre o Secretário de Turismo que esteve na
Cidade de Mairinque a respeito da Maria Fumaça, e terão que gastar em reformas para que o
Trem volte funcionar, mas que esse dinheiro investido não atrapalhe os munícipes de São
Roque. Fala sobre a construção das casas populares no Bairro Paisagem Colonial, na qual
beneficiará mais de cento cinquenta e duas casas, melhorando assim a vida dessas pessoas.
Diz para o Vereador Flávio Andrade de Brito que faça bastante coisa para o Distrito de São
João Novo.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que junto com o Vereador Donizete Plínio Antonio
de Moraes pediram a iluminação da Viela no Jardim Esther e estes Vereadores junto a
população agradecem o Prefeito. Agradece ao Prefeito e ao setor competente por terem
tirado postes que estavam na frente da garagem de um morador, e pelo fechamento do
esgoto que estava a céu aberto na Vila Nova. Diz que os Vereadores devem respeitar a
população, e lutar por benfeitorias para a comunidade. Comenta sobre o esgoto do
Marmeleiro na qual a Sabesp foi até o Bairro verificar a situação e agora os trabalhos serão
iniciados.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 054-E, de 13/05/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei
2.803, de 30 de outubro de 2003 e dá outras providências”. Foi aprovado por unanimidade, em
primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta;
Requerimentos – nºs 084 a 087/2015. Foram aprovados por unanimidade, em única
discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo: Fala sobre a rede de ação política
para a sustentabilidade na qual este Vereador faz parte, e fez um estudo sobre a Reforma
Política e a Sustentabilidade. Diz que viajou para Brasília para uma reunião preparatória sobre
o Aquecimento Global e conversou com quatro Deputados Federais que são eles Baleia Rossi,
Vicente Candido, Ricardo Tripoli e Alessandro Molon. Comenta que pediu duas emendas para
o Deputado Vicente Candido para o Município de São Roque, sendo cem mil reais para o
esporte e duzentos e cinquenta mil reais para a cultura. Fala que o Deputado Vicente Candido
está lhe ajudando com as questões dos horários do fechamento da Agência do Banco do
Brasil, pois não tem como uma Estância Turística ficar com uma agência fechada. Diz que vem
falando sobre o aterro que será instalado na Cidade de Araçariguama, trazendo graves riscos
ambientais, sendo cinquenta anos de chorume e gás na região. Explica que o trajeto dos
caminhões do lixo vai virar no Km 44, na Estrada da Santa Rita e vão passar pelo Distrito de
São João Novo através da Estrada da Fazenda Roma, e mais de cem caminhões por dia de
lixo. Comenta não ser contra o aterro, mas na localidade que será implantado há nascentes
que não podem ser afetadas. Agradece ao DER que através do Ofício desse Vereador, o DER
fechou a biquinha na Rodovia Lívio Tagliassachi. Agradece o Executivo Municipal por ter
atendido a sua Indicação referente a mais médicos em Canguera. Agradece o Prefeito Daniel e
ao Diretor de Saúde Dr. Sandro Rizzi, que encaminharam um médico do programa mais
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médicos para o Distrito de Canguera, que se encontra bem carente na área da saúde. Comenta
que em relação ao Bairro Campininha e ao Jardim Santa Vitória fez uma Indicação que foi
aceita, em que é a maior obra no Município atualmente, são as águas pluviais que estão sendo
feitas no Bairro. Agradece a GCM em que foram relatados vinte e dois problemas para a
população e desde a semana passada graças ao Comandante da Guarda, a GCM prendeu
motos irregulares e indivíduos que estavam fazendo algazarra no Bairro. Fala que está
estudando cada vez mais para achar melhores soluções para o Município que vem a fazer de
fato diferença na vida das pessoas.
2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que esteve com o Deputado João
Caramez em que foi agendada uma reunião para discutirem o Projeto da Maria Fumaça, já que
a população se manifesta favorável ao Trem. Comenta que as pessoas falam que o Turismo
circula só no Distrito de Canguera, mas os empresários trabalham e desenvolvem, melhorando
a cada dia o turismo. Diz que é preciso da colaboração do Executivo para alavancar o Turismo
da Cidade de São Roque. Comenta que no Posto de Informação não existe um folheto com o
mapa da Cidade, e reclamam que no Distrito de Canguera tem, mas são os empresários que
lutam. Explica que os quinze Vereadores foram eleitos pela população para ajudar a somar à
Cidade nas questões de saúde, educação. Fala que o Executivo não faz nenhuma melhoria
para a Cidade, nenhuma obra feita, nada construída. Diz querer o bem para o Município de São
Roque, mas infelizmente não vê isso em outras pessoas.
3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Professor “Jiló” pelo excelente trabalho
realizado em sua academia. Parabeniza o Vereador Flávio Andrade Brito pelas conquistas em
prol ao Distrito de São João Novo, e pela luta deste Vereador que vem cobrando o Executivo
desde o ano passado. Fala que é muito feio quando o Vereador se humilha para conseguir algo
para a Cidade. Comenta sobre os cargos de comissão, na qual foram dispensado pessoas que
ganhavam pouco e trabalhavam muito. Diz que o Distrito de São João Novo e toda a Cidade de
São Roque necessitam de creches. Fala que vem cobrando um Posto de Saúde, ambulância
24h no Município de São João Novo
4. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Cumprimenta o Professor de Capoeira, “Jiló”
pelo excelente trabalho realizado dentro do esporte. Fala sobre a nova empresa que foi
inaugurada no Distrito de Maylasky, “Valoman” trazendo mais de setenta empregos.
Parabeniza o Senhor João que trouxe o empreendimento para o Município de São Roque e ao
Prefeito Daniel por ter dado a oportunidade de mais emprego no Distrito de Maylasky. Comenta
que foi eleito para representar a Cidade de São Roque. Parabeniza o CCI (Centro de
Convivência do Idoso) pelos vinte e dois anos de existência, com cento e oitenta e duas
pessoas participantes do Projeto, na qual merecem muito respeito.
Encerram-se os trabalhos às 20h31min.
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