
 
 

Ata da 18ª Sessão Ordinária de 01 de Junho 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 18h09min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador José Carlos de Camargo. 

1. A Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada em 25 de Maio de 2015, foi lida e aprovada por 
unanimidade;  

2. O Secretário faz a leitura do Edital nº 043/2015-L, que Tona Público que se encontra na 
Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 058-E, de 29/05/2015, que “Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias do Município de São Roque para o Exercício Financeiro de 2016”;  

3. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 096/2015, de autoria dos Vereadores 
Adenilson Correia, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rodrigo Nunes de Oliveira, que 
“Solicita a inclusão do Requerimento nº 095/2015, em regime de tramitação de Urgência 
Especial, na pauta da 18ª Sessão Ordinária. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em 
única discussão e votação simbólica; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 045-L, 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”. Foi aprovado por 08 (oito) votos 
favoráveis dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, 
Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de 
Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes; e 07 
(sete) votos contrários dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo 
Soares, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo 
Nunes de Oliveira, em única discussão, votação nominal e maioria simples;  

Projeto do Executivo 
1. Projeto de Lei nº 058-E, de 29/05/2015, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do 

Município de São Roque para o Exercício Financeiro de 2016”; 
Projeto do Legislativo 

1. Projeto de Lei nº 033-L, de 26/03/2015, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, 
que “Insere o Inciso VII, ao Artigo 4º, da Lei Municipal nº 4.143, de 05 de Fevereiro de 2014, 
que “Institui o Sistema de Estacionamento Rotativo pago, nas vias e logradouros públicos 
denominado “Zona Azul São Roque”;  

2. Projeto de Lei nº 051-L, de 22/05/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Institui o Dia Municipal do Idoso”;  

3. Projeto de Lei nº 052-L, de 22/05/2015, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, que “Dispõe 
sobre alteração na Lei nº 3.013, de 29/12/2006, que trata da reestruturação administrativa e 
funcional da Câmara Municipal”;  
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4. Projeto de Resolução nº 009-L, de 06/05/2015, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
que “Altera a redação dos parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 189, da Resolução nº 13/91 – 
Regimento Interno da Câmara Municipal de São Roque”; e 

5. Projeto de Resolução nº 010-L, de 07/05/2015, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
que “Altera dispositivos na Resolução nº 13/91-L referentes ao tempo de uso da Tribuna e 
Explicação Pessoal”. 

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 090. Solicita informações sobre 

o alvará para reforma do casarão localizado na Rua Enriqco Dell’ Acqua, 287; e 091/2015. 
Solicita informações sobre o fechamento da Rua Rita Evangelista Nunes; 

2. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 092. Solicita informações referente ao Departamento de 
cobrança- CADA; 093. Solicita informações referentes a empréstimos feito pela Irmandade 
Santa Casa de Misericórdia para antecipação de recebíveis referentes ao SUS no ano de 2013; 
e 094/2015. Solicita informações referente ao imóvel público em que estava localizada a antiga 
escola do Bairro do Carmo; e 

3. Vereador Adenilson Correia – nº: 095/2015. Solicita prorrogação do prazo de funcionamento 
da CEI instituída para averiguar possíveis irregularidades nas Administrações da Santa Casa 
de Misericórdia de São Roque. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito - nºs: 908. Solicita realização de pavimentação asfáltica na 

Rua Vicente Pires Pedroso e na Rua José Lemes de Moraes, em trecho localizado em frente a 
Escola do Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo; 909. Solicita à colocação de um 
bebedouro na Praça da Matriz; 923. Solicita pavimentação asfáltica na Rua São Miguel, 
entrada da Rua Agostinho Silva, no Distrito de São João Novo; 941. Solicita implantação de 
poste com braço de luminária na Rua Denise, Vila Vinhas, Distrito de São João Novo; e 
942/2015 Solicita gratuidade para idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, no transporte 
coletivo da Empresa Piracicabana, na linha intermunicipal, no itinerário São Roque a Itapevi;  

2. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): – nºs 910. Solicita colocação de um marco de 
ônibus na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, em frente à Clinica CTAV, no Distrito 
de Maylasky; 911. Solicita operação tapa-buraco na Rua Batista Pedroni, altura do n° 1175, 
Vila do Rosário, Distrito de Maylasky; 917. Solicita alteração do nível salarial dos ocupantes do 
cargo de Eletricista, do nível V para o nível VIII; 918. Solicita estudo visando à implantação de 
sistema de alimentação “Self Service” na EMEF Profª Maria José F. Schoenacker, localizada 
no Bairro Jardim Guaçu; 919. Solicita concessão de Adicional de Insalubridade às ocupantes 
do cargo de Serviçal II (antigo cargo de merendeira); 920. Solicita à Colocação de uma 
lombada na Rua Carlos Pedroso, na altura do n° 79, Jardim Ponta Porã; 921. Solicita o término 
da pavimentação asfáltica na Travessa Euclides Luccio ao lado da Madeireira “Santa 
Filomena”, no Distrito de Maylasky; 922. Reitera pedido feito através da Indicação n° 952/2014, 
solicitando a implantação de 04 (quatro) lombadas na Rua Giuseppe Primiani, altura do n° 285, 
localizada no Bairro Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky; 935. Solicita construção de uma 
quadra poliesportiva e uma área de lazer no Jardim Brasília, localizado no Bairro do 
Marmeleiro; e 936/2015. Solicita construção de uma quadra poliesportiva e uma área de lazer 
no Distrito de Maylasky; 

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus - nºs: 912. Solicita motonivelamento e cascalhamento em 
todas as vias do Planalto Verde; 913. Solicita pavimentação asfáltica da Travessa Cecília de 
Paula Arruda, Junqueira; 914. Solicita pintura de sinalização de transito na Avenida Monteiro 
Lobato, Junqueira; 915. Solicita poda de árvores na Rua Prefeito José Antonio Sanches Dias, 
Distrito de Maylasky; 916 Solicita poda de árvores na Alameda das Quaresmeiras, Planalto 
Verde; 924. Solicita implantação de rede de esgoto em todas as ruas do Bairro Campininha; 
925. Solicita execução de serviços de manutenção no Campo de Futebol de Areia, localizado 
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na Estrada Marilu, localizada no Bairro Campininha; 926. Solicita serviços de manutenção no 
ponto de ônibus da Avenida Monteiro Lobato, próximo ao imóvel n° 285, no Bairro Junqueira; 
944. Solicita construção de boca de lobo na Rua Vinícius de Moraes, altura do imóvel n/ 210, 
Gabriel Piza; e 945/2015.  Solicita construção de 01 (uma) boca de lobo na Rua Tom Jobim, 
Gabriel Piza;  

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 928. Solicita implantação de 
rede de esgoto nas vias públicas do Jardim Santa Vitória; 929. Solicita as devidas providências 
junto à SABESP para a ligação de água nas vias públicas do Bairro Alto da Serra e Bairro 
Cascavel; 930. Solicita a construção de guias, sarjetas, galeria para captação de águas pluviais 
e pavimentação asfáltica no Bairro do Mirim; 931. Solicita a construção de guias, sarjetas e 
galeria para captação de águas pluviais no Bairro da Rancharia; 932. Solicita realização de 
operação “tapa-buraco” e recapeamento asfáltico na Vila Amaral, Parque Aliança e Jardim 
Conceição; 933. Solicita realização de serviços de limpeza, capinação e roçada na Vila Amaral, 
Jardim Conceição e Parque Aliança; 934. Solicita plantio de Ipê Amarelo na Avenida Prefeito 
José Fernandes Zito Garcia e em todos os pontos turísticos do Município; 939. Solicita a 
implantação de iluminação pública na Rua Eduardo Vieira, Jardim Suíça Paulista; e 940/2015. 
Solicita realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento em todas as vias de terra 
do Jardim Suíça Paulista;  

5. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 943. Solicita realização de 
motonivelamento e cascalhamento na Rua Capitulina dos Santos, Bairro do Pavão; 956. 
Solicita realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada dos Venâncios 
e Rua do Café, Bairro do Pavão; 957. Solicita realização de serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Estrada dos Pessegueiros, Gabriel Piza; e 958/2015. Solicita realização de 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada dos Moraes, Bairro Sorocamirim; 

6. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 946. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
877/2015, solicitando a implantação de lombadas na Estrada Municipal do Carmo (próximo 
Mercado Portal e Laboratório Tecam); 947. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
807/2015, solicitando operação tapa buraco em trechos da Estrada Municipal do Carmo 
(inicializando na cabeceira da Ponte Luiz Gonzaga da Rocha), Bairro do Carmo; 948. Solicita 
serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada na Rua Takeshi Konno, Bairro do 
Carmo; 949. Solicita serviço de motonivelamento, cascalhamento e roçada para Rua Kimio 
Mikami, Travessa Massafumi Nakayama e Estrada Hirofumi Mikami, Bairro Caetê; 950. Reitera 
pedido feito através da Indicação n° 876/2015, solicitando serviços de motonivelamento e 
cascalhamento para Estrada Municipal do Caetê; 950. Reitera pedido feito através da Indicação 
n° 876/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento para Estrada Municipal 
do Caetê; 951. Solicita serviço de motonivelamento, cascalhamento e roçada para a Rua 
Nayojin, Rua Toshio Kobayashi, Travessa Aracy Marcelo Costa, todas localizadas no 
Loteamento Chácaras Aurora, Bairro Caetê; 952. Solicita serviços de motonivelamento e 
cascalhamento para a Rua Roque Dandretta e Loteamento Sítio Colibri, Bairro do Carmo; 953. 
Reitera pedido feito através da Indicação n° 806/2015, solicitando manutenção na ponte de 
madeira para acesso de pedestres à Vila Lino, Bairro Caetê; 954. Solicita a colocação de um 
ponto de ônibus tipo concha da Estrada Municipal do Caetê, com o cruzamento da Rua 
Araraquara; e 955/2015. Solicita a instalação de 78 (setenta e oito) iluminarias na Estrada da 
Serrinha do Carmo; 

7. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 959. Solicita asfaltamento do trecho da 
Rua Cleide Agostinho que ainda não conta com essa benfeitoria; 960.  Solicita asfaltamento da 
área localizada na Rua Santa Isabel, 186-Santa Casa de Misericórdia de São Roque; 961. 
Solicita pavimentação asfáltica, sistema de drenagem e demais benesses para as Ruas 
Prímula e Gérbera Pedroso, localizadas no Jardim Paisagem Colonial 2; 962. Solicita 
intercessão da Prefeitura junto à CCR Via Oeste em prol da instalação de um dispositivo de 
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redução de velocidade na altura do Km 63 da Rodovia Raposo Tavares, na altura da 
entrada/saída da revendedora Volkswagen (Araçaí Veículos); e 963/2015. Solicita poda em 
árvores e limpeza das calçadas nas Ruas Honório Mendes de Moraes, Maria Antonio 
Constancia, José Vicente de Moraes, Paul Harris, José Hipólito da Silva, Inês Mendes de 
Moraes e Geni Mendes de Moraes, no Jardim Esplanada Mendes 

8. Vereador Rafael Marreiro de Godoy– nºs: 964. Solicita implantação de 02 (dois) postes com 
bico de luz, na Travessa localizada ao lado do Ginásio de Esportes de São João Novo; 965. 
Solicita a implantação de estacionamento 45 graus ao lado do Ginásio de Esportes do Distrito 
de São João Novo; 966. Solicita a pavimentação asfáltica da via pública localizada ao lado do 
Ginásio de Esportes no Distrito de São João Novo ( aproximadamente 100 metros); 967. 
Solicita o Poder Executivo interceder junto a CCR a colocação de um guard rail na lateral da 
Rodovia Eng. Benedito Silva, Km 48, lado direito sentido São Roque, em frente ao Castelinho; 
968.  Solicita a instalação de câmaras de segurança no Centro Comercial de São João Novo; 
969. Solicita instalação de faixa de pedestres na Rodovia Eng. Renê Benedito Silva, esquina 
com a Rua Dr. Augusto Amaro da Silva, Vila Santa Terezinha, Distrito de São João Novo; 970. 
Solicita a realização de limpeza do córrego (esgoto) localizado ao lado da “pista” no Bairro São 
João Velho, Distrito de São João Novo; 971. Solicita o prolongamento da pista de caminhada 
do Distrito de São João Novo até o campo do 7 de Setembro; 972. Solicita estudo visando à 
instalação de 02 (duas) coberturas para alunos que ficam esperando transporte escolas na 
Estrada do Paiol, próximo à “Fazenda Roma”, Distrito de São João Novo; e 973/2015. Solicita a 
retirada dos entulhos jogados no campo 7 de Setembro, no Distrito de São João Novo.  

Moções: 
1. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) nºs 117. De Congratulações à Loja Maçônica 

“Governador Mário Covas” pela passagem de seus 5 anos de fundação; 132. De Pesar pelo 
falecimento do Senhor Mario Devolio; 133. De pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Alencar Martins Gonçalves; e 135/2015. De pesar pelo falecimento do estimado Senhor Álvaro 
José de Camargo; 

2. Vereador José Carlos de Camargo (Zé Camargo) nº: 123. De Congratulação ao Centro de 
Convivência do Idoso pela passagem dos seus 22 anos de atividades no Município;  

3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira nºs: 126.  De congratulação aos organizadores da Trip 
Trail Adventure/Inter 2015; e 127/2015. De congratulação ao Técnico de Atletismo, Professor 
Luciano Silva; 

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes nº 130/2015. De Congratulações a Deputada 
Estadual Maria Lúcia Amary;  

5. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes nº: 131. De Congratulações pela passagem do 
23° Aniversario de emancipação político- administrativa do Município de Araçariguama; e 
137/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Francisco Pereira; 

6. Vereador Flávio Andrade de Brito nº: 134/2015. De congratulação à Guarda Municipal pela 
bem sucedida operação policial realizada em 28 de Abril de 2015. 

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

1. Moções de Congratulações nºs: 117, 126, 126, 130, 131 e 134/2015 – Foram aprovadas por 
unanimidade, em única discussão e votação simbólica; 

2. Moção de Congratulações nº: 127/2015 – O Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, 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: 132,133, 135 e 137/2015 - a Mesa Diretora as encaminhará; 

4. Indicações – nºs 908 a 936, 939 a 973/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 
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Tribuna: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo: Agradece a presença do Rodrigo 

Braghetto e Luiz da APTO Esportes que firmaram parceria por dez anos de contrato de 
marketing esportivo com o Clube Atlético Paulistano. Fala que o Clube Atlético Paulistano que 
é um dos mais tradicionais da Cidade de São Roque com sessenta e cinco anos de existência 
na qual tem a honra de prestar serviços no seu mandato ao Clube que quer crescer e disputar 
a segunda divisão do Paulista no futuro. Diz que foi convidado para participar da primeira 
Conferência Estadual de Parlamentares pela Sustentabilidade, já que seu mandato é ligado 
com as questões ambientais da região como no Morro do Saboó, Mata da Câmara, aterro 
sanitário da Cidade de Araçariguama que infelizmente foi aprovado por nove votos a um na 
semana passada, o que causará um grave problema ambiental tanto para a Cidade de 
Araçariguama como para as Cidades da Região e o Distrito de São João Novo. Comenta que 
teve o prazer de debater com o Vereador Ricardo Yang do PPS, Vereador Marcos Prata e mais 
oito Parlamentares estudando a capacidade de suporte dos recursos naturais da região e do 
Estado de São Paulo inteiro. Fala sobre a gota da Rodovia Raposo Tavares prestes a ser 
inaugurada, uma obra da CCR da Via Oeste. Parabeniza o Vereador Donizete Plínio Antonio 
de Moraes, Alacir Raysel, que lutaram para que o Projeto da gota saísse e para que os 
moradores do Villaça, Taboão tivessem seus benefícios. Comenta que esteve na ARTESP 
acompanhado pelo Deputado Marcos Neves o qual também o agradece, pois com a obra da 
gota salvará vidas, tendo em vista que ocorrem muitos acidentes, e é uma conquista do 
Município de São Roque. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que o projeto da gota estava com 
dificuldades para sair, no mês de Maio do ano de 2014 havia-se perdido a gota por conta do 
contorno definitivo da Raposo Tavares que irá passar pela Vila Mike e vai interligar na ponte 
da Quintino de Lima, mas que a obra ainda não está pronta, pois só foi feito o lado sentido 
interior - capital, e o lado capital- interior só será construído a partir do dia que tirarem as 
fibras óticas e a CPFL fizer a mudança de postes. 
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Explica que o contorno definitivo vai 
encontrar com o pontilhão, e que já está sendo construído com dois mil e oitocentos metros de 
nova pista no valor de setenta milhões de reais. Diz que recentemente esteve presente no 
gabinete da Deputada Mara Gabrili, falando do assunto para a mobilidade das necessidades 
especiais e buscando parcerias com políticos renomados de forma a fortalecer o mandato 
deste Vereador, sempre estudando soluções que tragam melhorias para a Cidade de São 
Roque 

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que recebeu uma carta de um cidadão 
que se manifesta da seguinte forma, “Se você se sente tranquilo porque o seu IPTU sofreu 
índice menor do que a inflação deste ano de 2015 sentimos em informá-lo que mais uma vez 
você será penalizado pela administração pública. Observem na página cinco do seu carne de 
IPTU na janela que vem discriminado o valor venal do seu imóvel e note que este valor foi 
multiplicado por cinco vezes ou mais, e que pode observar que os carnês têm multiplicação 
maior que vinte e seis vezes, mas você cidadão sabe que o IPTU é atrelado diretamente ao 
valor venal do seu imóvel, pois quando refeito o cálculo do seu imposto a partir do ano de 
2016, o valor irá para quantias estratosféricas e com toda a certeza a grande maioria da 
população não terá condições de pagá-lo”.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que é uma situação que requer 
bastante estudo, mas que como Presidente do partido, pretende entrar com uma ação contra 
a Lei que foi aprovada nesta Casa de Leis.  
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta não saber se existe Departamento 
de Planejamento na Prefeitura, já que não tem quem fiscalize a obra da Rua 3 de Maio, pois 
fizeram o asfalto, e depois a SABESP abriu tudo o asfalto, ou seja o dinheiro público investido 
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foi jogado no lixo. Fala que é lamentável a situação das estradas  que estão em situação de 
calamidade pública, tendo em vista que faz pedidos através de Ofícios e Indicações e o 
Executivo nada tem resolvido. Diz que começaram as reformas do muro da escola no Distrito 
de Canguera, na qual vem pedindo há tempos, mas também espera que resolvam outras 
questões no Distrito. Comenta que faz parte da Comissão do Trem Turístico que receberão 
um Ofício do Ministério Público declarando que o Ministério Público está em cima da ALL para 
que esta cumpra com o contrato e assuma com o compromisso de arrumar o trajeto. 
Agradece o ex- Deputado João Caramez e hoje assessor sub-chefe da Casa Civil, que 
agendou uma reunião da CPTM, no qual os Vereadores Etelvino Nogueira, Alacir Raysel, 
Rodrigo Nunes de Oliveira, participarão para discutirem o Projeto do Trem na Cidade de São 
Roque 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que desde o início vem pedindo para que 
conseguissem uma cópia da representação ao MP referente a Maria Fumaça para a sua 
surpresa a  Promotora de Justiça está ajudando o Município de São Roque, cobrando para 
que a ALL cumpra com o acordo que fez com o Município. Fala que a ALL que vem 
dificultando o Projeto  da Maria Fumaça.  
Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza o Vereador Mauro 
Salvador Sgueglia de Góes, por ter a visão de montar a Comissão de Assuntos Relevantes da 
Maria Fumaça no Município de São Roque, já que houve muitas polêmicas do Projeto.  

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala sobre o Projeto de Lei, de sua autoria, sobre a 
gratuidade para os idosos na zona azul, mas que o mesmo deve receber parecer contrário. 
Explica que os idosos já fizeram muito pelo Município de São Roque e nada mais justo do que 
dar essa gratuidade. Diz que o Executivo não está mandando a comida adequada para a CCI 
e que na época de calor não tinha nem água gelada. Fala que o CCI precisa de reformas e 
está cheio de goteiras 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que o Vereador Rafael Marreiro 
de Godoy está coberto de razão e que o CCI precisa de reformas. Diz que várias escolas 
estão com problemas com bebedouros, nos banheiros e até mesmo com a segurança, porem 
são os professores junto com os pais de alunos que estão tomando providências uma vez que 
a Prefeitura não faz a sua parte.  
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que está pedindo creches não apenas no 
Distrito de São João Novo, mas para qualquer lugar da Cidade de São Roque. Fala que a 
creche de São João Novo está precisando de melhorias. Diz que a única coisa que foi feito na 
Cidade e São Roque foi o recapeamento e que está sendo destruído pela SABESP 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Explica que a obra da Rua 3 de Maio 
estava no cronograma e quando  votado nesta Casa de Leis o recapeamento, os Vereadores 
questionaram se não tinha que ser trocadas as tubulações, assim como na Avenida Brasil e 
Santa Quitéria, e que a falha foi do Executivo. 
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala que a verba para o recapeamento veio da 
Deputada Rita Passos e foi notificado dezenas de vezes à SABESP que teria o 
recapeamento, mas que agora é a população que sofre 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que a SABESP não tem cumprido com as suas 
obrigações, e pede para que o Prefeito olhe pelos idosos da Cidade de São Roque.  

4. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Comenta que na semana passada foi votado um 
parecer contrário sobre a alteração do plano diretor, que  teve um voto contrário. Fala que já 
foi liberado recurso para início da empresa vir a tempo para fazer o levantamento da 
regularização imobiliária, o recurso veio do Deputado Rodrigo Garcia para o qual este 
Vereador apoiou a candidatura do mesmo. Diz que são vinte e dois loteamentos que serão 
regularizados e os documentos entregues nas mãos dos cidadãos. Explica que será uma 
equipe que o Estado de São Paulo disponibilizará e vem para o Município fazer todo o 
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levantamento topográfico necessário do local, posterior a isso o Estado de São Paulo fornece 
o titulo ao cidadão de registro de imóvel sem a necessidade do envolvimento do cartório. 
Comenta que houve denúncia de crime ambiental no Bairro Campininha e Jardim Santa 
Vitória, e ficou sabendo que foram derrubadas três árvores, mas que já foi tratado de fazer 
uma compensação ambiental, já que derrubaram três árvores que não poderiam ser 
derrubadas, por isso, as obras dos bairros foram paradas, causando transtornos. Diz que em 
relação as casas populares, será lançado no mês atual, a faixa dois do programa “Minha 
Casa, Minha Vida” no Bairro Campininha que atende de três à seis salários mínimos, o 
cidadão não precisará dar entrada no seu imóvel,  e o custo do beneficiamento será bem 
menor.  
Aparte Vereador José Carlos de Camargo (Zé Camargo): Fala que a Vila do Lago dos 
Patos, no Bairro Paisagem Colonial dentro de trinta dias terá a entrada na documentação dos 
moradores. Diz que no Município de São Roque nunca viu um Prefeito fazer tantas moradias, 
como está sendo feito na gestão atual.  

5. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Cumprimenta o Presidente da ACAPESP 
(Associação dos Consultores e Articuladores Políticos do Estado de São Paulo) Deputado 
Doutor Arnaldo Faria de Sá no qual este Vereador tanto aprende e se inspira. Fala que na 
Assembléia Legislativa no dia 11 do mês de Junho será comemorado o quarto ano de 
fundação da ACAPESP, que é uma entidade de classe e que defende os interesses dos 
assessores. Diz sobre a limpeza do córrego que fica atrás da Creche Adelina Caparelli e 
agradece o Prefeito, o Diretor de Obras Senhor “Migué” pela realização da benfeitoria 
solicitada por este Vereador. Comenta sobre o Campo do Distrito de Maylasky, que chega a 
ser constrangedor, pois as obras não foram finalizadas 

6. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala sobre o programa da regularização imobiliária 
que do jeito que alguns Vereadores falam, parece que só a Cidade de São Roque que possui, 
mas que isso é um programa do Governo que todas as Cidades têm. Explica que os 
moradores pagam um IPTU razoável, mas depois da regularização dos imóveis, os moradores 
passarão a pagar valores mais altos  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que o nome do projeto é “Cidade 
Legal”, em que estão implantando no Município, mas que antigamente era o núcleo de 
regularização que a Prefeitura mantinha e só o núcleo regularizou  a documentação de mais de 
duzentas famílias 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que fica contente com a 
regularização que acontecerá, mas ficar triste pelo trabalho da outra gestão que ficou para trás.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que será caro o IPTU para ser pago no ano de 
2016. Diz que os moradores sentiram dificuldades em fazer o pagamento. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador Alfredo Fernandes 
Estrada por tanto ter cobrado do Executivo para arrumar as Estradas do Bairro Altos do Guaçu 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que o núcleo de regularização dava a escritura e o 
morador só fazia o registro no Cartório, já o processo hoje em dia depois da regularização a 
pessoa tem que ficar na posse do terreno por cinco anos, sem poder fazer a venda. Diz que 
não está sendo explicado à população as regras do registro e isso pode gerar reclamações 
futuras. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que a falta de informação a população é 
grave, podendo gerar futuros problemas. Diz sobre as Estradas que o Vereador Israel 
Francisco de Oliveira comentou, as quais estão sendo recuperadas, porém na resposta que 
obteve de um Requerimento o Executivo respondeu que dentro de quinze dias as obras 
começariam, mas demorou sessenta dias para começar com a recuperação da Estrada.  

Ordem do Dia: 
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1. 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 Emenda Aditiva nº 001/2015-L, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira. 
Foram aprovados por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples;  

2. Requerimentos – nºs 090 a 095/2015. Foram aprovados por unanimidade, em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala do terreno particular que foi invadido, em 

que o Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira citou que foram três árvores, mas na realidade foi 
uma área grande desmatada. Explica que foi acionado a GCM, mas esses não ajudaram os 
moradores e que houve desrespeito com aqueles que moram no local desmatado. Explica que 
houve uma multa de dois mil reais e o replantio de árvores em vários locais e até no próprio 
local desmatado. Diz que vários moradores o procuraram dizendo que este vereador estava 
impedindo o empreendimento “Minha Casa Minha Vida”, mas se for para fazer casas 
desrespeitando áreas particulares e moradores, este Vereador se diz contra. Comenta que em 
relação ao Jardim Santa Vitória, o projeto das casas não está assinado além do mais, as 
moradias são para pessoas que tem renda acima de três salários mínimos, porém quem mais 
precisa hoje, não chega a ganhar o bastante para terem o beneficio. Diz que o projeto das 
casas é bem vindo, mas que deveriam construir um pouco em cada Bairro, pois não sabe em 
que lugar se jogará o esgoto, já que o esgoto que está sendo construído no Jardim Vitória é a 
seco podendo futuramente dar problema. Fala que o Prefeito tem grande chance de ajudar a 
população é só diminuir cargos de comissão, aluguéis de veículos, pagamento alto para a 
coleta de lixo, roçada, capinação e limpeza, diminuir nos gastos com playgrounds, merenda 
escolar entre outros.   

2. Vereador Etelvino Nogueira: Diz que tudo tem que ter legalidade, e nada tem que ser feito 
fora da lei. Fala sobre a questão do retorno da Raposo, Tavares, pois é uma obra cara e 
demanda grandes obras de pontilhões, ou seja, é preciso uma grande obra de engenharia para 
que fique garantida a obra do transporte rodoviário que vão se utilizar da mesma. Diz que a 
vinda do processo da representação da Maria fumaça do Ministério Público para a CAR acabou 
ajudando os Vereadores a buscarem informações e esclarecer dúvidas, e lamentavelmente no 
processo a maior dificuldade é que quem está dificultando o projeto é a ALL, existem inúmeros 
ofícios por parte da promotora de justiça, cobrando a ALL para que a empresa se manifeste 
sobre o compromisso que tem com a Prefeitura da Cidade de São Roque sobre a manifestação 
da implantação do Projeto do Trem Turístico. Comenta sobre o Plano Municipal da Educação, 
que o preocupa, pois a educação pode estar com muita dificuldade e tentam  e transparecer  
estar tudo certo, por isso, é preciso buscar informações, reunir todos os Vereadores para 
discutirem e acharem uma solução para ajudar a população. Explica que a maioria das escolas 
não cumprem com o cardápio da merenda escolar conforme previsto em Lei. Comenta não 
querer que as pessoas sejam atendidas por indicação dos Vereadores, e sim por direito de 
cada cidadão de terem um atendimento descente em especial na saúde. Parabeniza o 
Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha pela coragem de levar ao Plenário as 
votações da Reforma Política e por não estar enganando o povo e sim resolvendo os 
problemas da população o que não ocorreu com a decisão da maioria do plenário. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que é com muita tristeza que vê a sonhada UBS 
paralisada no Município de São Roque. Diz que depois de muita cobrança foi iniciada a 
restauração da Estrada do Candor e fica contente por estarem fazendo uma melhoria para a 
região. Comenta sobre o Campinho do Alto do Guaçu, que se encontra abandonado com o 
mato tomando conta, sendo que poderia servir para os jovens da localidade, para terem uma 
área de lazer. Fala da votação que teve na Câmara dos Deputados que não existe vontade 
popular nas votações, já que se elegem aqueles que têm menos votos chamados de partidos 
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de aluguéis, que são aqueles que só servem para ajudar um específico político. Cita sobre a 
crise econômica que chegou e o Município de São Roque tem que se adequar com a situação 
e o Executivo economizar, gastando somente o que é necessário. 

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz sobre a denominação de Ruas na Vila Nova, que hoje 
está com várias ruas sem placas, prejudicando pessoas que não conhecem o local e fez vários 
pedidos como na Vila Nova, Jardim Marieta, Marmeleiro, mas nada foi feito. Fala que vem há 
tempos pedindo limpeza de bocas de lobo do Bairro São Rafael, e em época de chuva 
entopem todos os bueiros causando transtornos aos moradores do Bairro. Comenta que se a 
falta de manutenção fosse só nos Bairro da Vila Nova e São Rafael, seria menos preocupante, 
mas infelizmente é no Município de São Roque inteiro. Diz sobre o Marmeleiro na qual está 
precisando de operação tapa-buraco, pois está prejudicando os moradores que passam pela 
via pública. Comenta que o Miguel, responsável pelo Departamento de Obras esteve no Bairro 
do Marmeleiro fez algumas melhorias e deixou de lado outras que também eram necessárias.   

Encerram-se os trabalhos às 22h07min. 
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