Ata da 19ª Sessão Ordinária de 08 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
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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 18h22min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador Israel Francisco de Oliveira.
A Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada em 01 de Junho de 2015, foi lida e aprovada por
unanimidade;
O Secretário faz a leitura do Edital nº 045/2015-L, que “Concede Audiência Pública para
apresentação e discussão do Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
do Município de São Roque para o Exercício Financeiro de 2016, a ser realizada no dia de
16 de Junho, (terça-feira), às 14 horas, no Plenário Dr. Julio Arantes de Freitas”;
Projeto do Executivo
Veto nº 009-E, de 01/06/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta totalmente o
autógrafo nº 4.404/2015 (Projeto de Lei Complementar nº 001-L, de 11/03/2015, de
autoria do Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira), que Dá nova redação ao Art. 6º - A da Lei
Complementar nº 82, de 03 de fevereiro de 2015”;
Projeto do Legislativo
Projeto de Lei nº 056-L, de 08/06/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que
“Dá denominação de Arlindo Francisco “Kissuco” à via pública localizada no Loteamento
Jardim do Sol”;
Projeto de Resolução nº 011-L, de 01/06/2015, de autoria do Vereador Rafael
Marreiro de Godoy, que “Altera a redação do § 5º, do Artigo 209, da Resolução nº 13/91 –
Regimento Interno”;
Projeto de Resolução nº 012-L, de 08/06/2015, de autoria do Vereador Mauro
Salvador Sgueglia de Góes, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de
Assuntos Relevantes – CAR, instituída com a finalidade de apurar a viabilidade da
implantação do trem turístico em São Roque e o possível leilão dos equipamentos pela
Prefeitura”;
Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: – nº: 097. Solicita cópia das contas de luz e
água e outros documentos da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque;
Vereador Etelvino Nogueira – nº: 098. Solicita que seja prorrogado, por 90 (noventa)
dias o prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito instituída para averiguar
eventuais irregularidades no emprego dos recursos da Saúde no Município;
Vereador José Carlos de Camargo – nº: 099. Solicita que seja prorrogado, por 90
(noventa) dias o prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito instituída para
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averiguar eventuais irregularidades no gasto com a merenda escolar do Município; e
4. Vereador Adenilson Correia – nº: 101/2015. Solicita informações referentes às
instalações do CIRETRAN em São Roque
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
1. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) - nºs: 937. Solicita construção de uma
Creche no Jardim Brasília, localizado no Bairro do Marmeleiro; 938. Solicita construção de
uma EMEI e uma Creche no Distrito de Maylasky; 974. Solicita reajuste salarial para o
cargo de Serviçal I e Serviçal II; 975. Solicita ao Executivo a implantação de “Projeto
Bilíngüe” em toda a rede municipal de ensino e com instrutores de LIBRAS (Língua
Brasileira de Sinais); 976. Solicita mudança de nível salarial dos ocupantes do cargo de
Auxiliar de Escritório, do nível III para o V; 986. Solicita motonivelamento e cascalhamento
à Estrada Benedito Rodrigues da Conceição, Santa Terezinha; 988. Reitera pedido feito
através da Indicação n° 273/2015, solicitando a construção de calçadas na Rua Professora
Célia Asse Jacob, ao redor da CEMEI Adelina Mischiati Caparelli, no Distrito de Maylasky;
989. Solicita motonivelamento, cascalhamento, limpeza e tão logo possível, pavimentação
da viela ao lado do imóvel n° 45 da Rua Planeta Marte; 990. Solicita motonivelamento e
cascalhamento na Estrada do Cometa, na altura do imóvel n° 106 (“Sítio Tô à Toa”) até a
entrada do imóvel do dono da “Autoescola Brasil” e 1004/2015. Solicita ao Poder
Executivo a construção, ou a cessão, de um espaço físico adequado e definitivo para o
funcionamento do CIRETRAN de São Roque (com salas para administração, espaço para
provas teóricas e práticas, e emplacamento de veículos);
2. Vereador Alexandre Rodrigo Soares (Mandi): – nºs 977. Solicita motonivelamento e
cascalhamento na Estrada Mário de Andrade, Butantã; 978. Reitera pedido feito através da
Indicação n° 1339/2013, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento nas vias
públicas localizadas no Planalto Verde; 979. Solicita motonivelamento e cascalhamento na
Estrada dos Barros; e 980/2015. Solicita motonivelamento e cascalhamento na Estrada
Pito Aceso;
3. Vereador José Carlos de Camargo - nº: 981/2015. Solicita a reforma de ponto
localizada atrás da escola Cooperativa e que dá acesso ao Bairro Santo Antônio;
4. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: Solicita pavimentação asfáltica na Rua Vicente
Cano, Bairro São Julião, Distrito de São João Novo; 983/2015. Reitera Indicação n°
458/2015, que “Solicita ao Poder Executivo que interceda a SABESP ligação de rede de
água na Rua Inês Cesar Freire, Distrito de São João Novo”;
5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 984. Solicita ao Poder
Executivo o retorno da Festa das Nações de São Roque; 985. Solicita realização de serviços
de motonivelamento e cascalhamento na Rua Madre Clélia Merloni, Bairro Pavão; 1017.
Solicita realização de coleta seletiva no centro do Bairro do Carmo; 1018. Solicita reforma
dos passeios públicos para adequação e acessibilidade nos Distritos de Canguera, São João
Novo e Maylasky; 1019. Solicita a troca de veículos da Concessionária Viação São Roque
para veículos acessíveis as pessoas portadoras de necessidades especiais, em conformidade
com a Lei Federal; 1020. Solicita contratação de instrutores de liras na Rede Municipal de
Ensino; e 1022/2015. Solicita aumento de horários de ônibus no período noturno para o
Bairro do Alto da Serra;
6. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 987/2015. Solicita implantação de CEP,
saneamento básico e coleta de lixo seletiva nas vias públicas do Bairro do Marmeleiro;;
7. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 994. Reitera Indicações n°s
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2036/2009, 1254/2014 e 669/2015, solicitando a criação de um leito psiquiátrico na Santa
Casa de São Roque; e 995/2015. Reitera as Indicações n°s 588/2009, 907/2014 e
670/2015, indicando a implantação de Central de Telecomunicações de Emergenciais (
sistema telefônico único para recepcionar ligações de emergenciais para a Polícia Militar,
Polícia Civil, Guarda Municipal, Defesa Civil, Disque Denúncia e Bombeiros) no Município;
8. Vereador Etelvino Nogueira– nºs: 991. Solicita serviços de manutenção na ponte de
madeira para acesso de pedestres à Vila Lino, no Bairro do Caeté; 992. Reitera pedido feito
através da Indicação n° 806/2015, solicitando execução de serviços de manutenção na
ponte localizada na Estrada Municipal do Caeté, próximo ao pesqueiro. Foto anexa; e
993/2015. Solicita instalação de braços com luminárias nas vias localizadas no
Loteamento Sun Valley, que específica a quantidade a ser instalada: 09 na Rua Amparo, 15
na Rua Alumínio, 08 na Rua Andradina, 02 na Rua Arujá, 15 na Rua Americana, 06 na Rua
águas de Lindóia, 09 na Rua Araçoiaba da Serra e 12 na Rua Adamantina; 996. Solicita
serviços de motonivelamento e cascalhamento nas vias localizadas no Recanto do Sabiá,
nas seguintes Ruas: dos Canários, do Sabiá, das Andorinhas, do Cardeal, dos Pintassilgos,
das Gaivotas, localizadas no Bairro do Carmo; 997. Reitera pedido feito através da
Indicação n° 802/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento para as
seguintes Ruas: Amparo, Adamantina, Americana, Araraquara, Araçariguama, Andradina,
Arujá, Alumínio, Águas de Lindóia, localizadas no Loteamento Sun Valley, no Bairro Caeté;
998. Reitera pedido feito através da Indicação n° 880/2015, solicitando execução de
serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada, na Estrada da Serrinha do Carmo,
Travessa Ernesto Firmino de Moraes e Travessa Rosaria Firmino de Moraes; 999. Solicita
instalação de placa denominativa na “Travessa Ernesto Firmino de Moraes” conforme Lei
Municipal 3121/20007 e na “Travessa Rosário Firmino de Moraes”, conforme lei Municipal
3791/12; 1000. Solicita instalação de placa denominativa na “Ponte Luiz Gonzaga da
Rocha”, Bairro do Carmo, conforme o exposto na Lei Municipal 4068/2013; 1001. Reitera
pedido feito através da Indicação n° 648/2015, solicitando execução de serviços de
manutenção no Ponto de ônibus da Vila Lino, Bairro Caeté; 1002/2015. Reitera pedido
feito através da Indicação n° 950/2015, solicitando execução de serviços de
motonivelamento e cascalhamento na Estrada Municipal do Caeté;
9. Vereador Alacir Raysel – nºs: 1003. Reitera as Indicações n°s 2101/2013 e 2018/2014,
solicitando a complementação de 30 metros de tubulação do córrego, que passa nos fundos
dos imóveis de n°s 235, 245 e 277, da Rua Vinícius de Moraes, Bairro Gabriel Piza; 1005.
Reitera Indicação n° 406/2015, solicitando implantação de lombada na Rua Vinícius de
Moraes, na altura dos n°s 160, Bairro Gabriel Piza; 1006. Reitera Indicação n° 842/2015,
solicitando tapa-buracos na Avenida Guilherme de Almeida, altura dos n°s 165 e 189, Bairro
Gabriel Piza; 1007. Reitera Indicação n° 867/2015, solicitando motonivelamento e
cascalhamento nas vias públicas: Alameda dos Sabiás, Alameda das Águias, Alameda das
Patativas, Alameda das Andorinhas, Alameda dos Canários, Alameda das Cotovias e
Alameda dos Tucanos, Bairro Gabriel Piza/Leitão; 1008. Solicita limpeza no rio (ribeirão)
localizado na Rua Libório Pereira Leite, ao lado do n° 644, Bairro Gabriel Piza; 1009.
Solicita providências do Poder Executivo para execução dos serviços de limpeza no imóvel
localizado na Rua Libório Pereira Leite, ao lado do n° 644, Bairro Gabriel Piza; 1011.
Reitera as Indicações n°s 1779/2013 e 116/2014, solicitando realização de tubulação do
Ribeirão, que passa entre a Rua Libório Pereira Leite (antiga Estrada dos Mouras), e
Estrada Velha de Gabriel Piza, Bairro Gabriel Piza; 1012. Reitera as Indicações n°s 401,
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671, 770e 825/2015, solicitando reparo na mureta do Jardim da Praça José dos Santos
Patto, Bairro Gabriel Piza; 1013. Reitera as Indicações n° 9574/2013 e 847/2014,
solicitando implantação de caixas com tubulação na Rua Vinícius de Moraes, altura dos n°s
205 e 277, para captação de águas pluviais das Ruas Vinicius de Moraes e Tom Jobim,
Bairro Gabriel Piza; e 1014/2015. Reitera a Indicação n° 861/2015, solicitando
motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Cachoeirinha, início na Estrada do Vinho e
sentido Bairro do Sorocamirim.
Moções:
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira nº 127/2015. De Congratulações ao Técnico de
Atletismo, Professor Luciano Silva, e à atleta Ana Carolina de Jesus Azevedo;
Vereador Alacir Raysel nº: 128. De Congratulação ao Grêmio União Sanroquense, em
face da conquista da Copa LIDESA DE FUTEBOL AMADOR 2015; e 136/2015. De
congratulações ao árbitro de futebol Guilherme Ceretta de Lima, eleito o melhor árbitro do
Campeonato Paulista 2015
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus nº: 138/2015. De pesar pelo falecimento do
estimado Senhor Mario de Arruda Rosa;
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moções de Congratulações nºs: 127, 128 e 136/2015 – Foram aprovadas por
unanimidade, em única discussão e votação simbólica;
Moções de Pesar – nº: 138/2015 - a Mesa Diretora a encaminhará;
Indicações – nºs 937, 938, 974 a 1009, 1011 a 1014, 1017 a 1022/2015 /2015 –
a Mesa Diretora as encaminhará.

Tribuna:
1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que junto com o Vereador Mauro
Salvador Sgueglia de Góes, procurou saber como está o andamento do Projeto “Minha Casa
Minha Vida”, conversando com o representante do Banco da Caixa Econômica Federal na
Cidade de Sorocaba, mas que infelizmente não existe o Projeto “Minha Casa Minha Vida”, e
sim um Projeto comercial no qual também recebeu parecer negativo por não ter as
exigências que o Banco pede para o local, que seria o Bairro Campininha de Cima e Jardim
Santa Vitória
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que foi explicado que existe
a faixa I, que são para as pessoas que têm menos condições que é de zero a três salários
mínimos, e a faixa II que são de três a seis salários mínimos, ou seja, a faixa II não é para
a população que realmente precisa de moradia, uma vez que, é preciso pagar a mais.
Comenta que não está vendo o governo da atual gestão cumprindo com o que foi
prometido à população. Explica que segundo a Agência do Banco da Caixa Federal, não
possuem nenhum documento em mãos para o andamento do Projeto
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que o Projeto “Minha Casa Minha
Vida”, é estritamente comercial, pois é para quem ganho de dois a quatro mil reais por
mês, deixando de lado as pessoas que tem menos condições.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que todo Projeto Social tem que
beneficiar as pessoas que mais precisam e não beneficiar aqueles que ganham de quatro a
cinco mil reais. Fala que está se direcionando contra ao Projeto “Minha Casa Minha Vida”,
uma vez que não servirá de beneficio a população mais carente
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Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que é mais uma promessa de plano
do Prefeito, tendo em vista que nenhum dos Projetos do Prefeito foram concretizados, e
nem aqueles que foram deixados pelo Prefeito da gestão passada. Comenta que nesta Casa
de Leis estiveram pessoas de etnias religiões diferentes, discutindo o Plano de Educação e
com isso foi entrado em uma outra área da educação que é a questão da falta de creches e
escolas, e não foi construída nenhuma na administração atual. Explica que o local que
pretendem construir as casas foi inicialmente desapropriado para a construção de uma
CEMEI e Posto de Saúde, porém existem vários outros locais que podem ser utilizados para
a construção das Casas. Fala que foi feito um levantamento chamado BLIS, que aponta as
necessidades das casas e quantas em cada Bairro, mas que não estão usando o
levantamento. Diz que o Prefeito está apostando nas casas já que a sua popularidade só
vem caindo, por conta dos gastos excessivos com o dinheiro público. Comenta que só
conseguem emendas que são pedidas para os Deputados para as entidades, pois até os
Deputados estão com receio em mandar emendas, já que estas não vêm sendo cumpridas
de acordo com o que o Vereador solicita.
2. Vereador Etelvino Nogueira: Diz que estão atrás de mais informações para resolver a
questão da Maria Fumaça no Município de São Roque. Fala que o Prefeito mandou um
Ofício até esta Casa de Leis solicitando a retirada do Projeto. Agradece todos os
Vereadores que fazem parte da comissão do Projeto do Trem turístico, que sempre
buscam entrar em um entendimento para o melhor da Cidade de São Roque. Comenta
que o Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes Presidente da Comissão, assinou o
Ofício e encaminhou para o representante da ALL e que no dia 19 de Junho às 10h00
nesta Casa de Leis estarão presentes para discutirem sobre a situação da Maria Fumaça
no Município. Diz que é preciso mudar o conceito de turismo da Cidade de São Roque,
pois estão acostumados a fazer turismo com comodismo e que mudaram as regras para as
Cidades Estâncias. Explica que é preciso chamar os responsáveis pelo turismo no Município
de São Roque para não perderem o dinheiro do DADE (Departamento de Apoio as
Estâncias).
Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza o Vereador
Etelvino Nogueira e cumprimenta todos os Vereadores envolvidos na CAR (Comissão de
Assuntos Relevantes) por estarem empenhados para realizar o melhor no Município
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que vai conversar com todos os Vereadores
para convidar o Prefeito e discutir situações como problemas na saúde, manutenção das
estradas de terra, entre outras. Diz que é preciso ter uma discussão democrática para
encontrar soluções a favor da população, pois a situação da Cidade é crítica.
3. Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Diz sobre a retirada do projeto da
Maria Fumaça, solicitada pelo Prefeito
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala que os Vereadores da Comissão
que estão sempre acompanhando o caso do Trem, sabem que foi extremamente
importante o Projeto ter vindo para esta Casa de Leis, para esclarecer quaisquer dúvidas
que possam a vir existir
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que foi bom terem voltado com o
assunto da Maria Fumaça, já que esta estava parada além do mais, com a sua venda nada
seria melhorado.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que a formação da
Comissão foi extremamente importante para que se apurassem os fatos, e que o Prefeito
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tinha facilidade de apurar os fatos e não fez, pois não teve interesse. Relembra sobre a
reportagem caluniosa que o Prefeito fez
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza todos os Vereadores desta
Casa de Leis que foram contra a venda da Maria Fumaça, e que esta ficasse na Cidade de
São Roque. Diz que foi contra a compra, mas que hoje é contra a venda, já que o Trem é
um patrimônio do Município
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala sobre a reabertura da quadra municipal do
Bairro do Guaçu, que se encontra fechada pela falta de manutenção, mas que o povo do
Bairro clama e este Vereador pede ao Prefeito a reabertura da quadra.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala sobre o Bairro do Junqueira e que o Prefeito
prometeu em campanha que colocaria um muro em uma área de risco, pois em dias
chuvosos podem ocorrer acidentes. Diz que ficou sabendo que será feito manutenção dos
asfaltos nas Ruas do Bairro do Junqueira. Comenta que a população reclama
constantemente e quer melhorias. Diz que os Vereadores pedem e fiscalizam o Prefeito e
que este que tem que realizar o serviço.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Parabeniza o Vereador Luiz Gonzaga de
Jesus pelos trabalhos realizados, e que existiu muitas promessas de campanha, mas que
infelizmente nada foi feito. Diz que elaborou um Requerimento perguntando ao Executivo
quanto de água e luz a Santa Casa deve e outros pagamentos, pois a informação que tem
é que não é pago água e luz desde o ano de 2013.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 039-E, de 09/04/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a
venda, mediante leilão, de bens pertencentes à Prefeitura Municipal de Sao Roque”. O
Ofício nº 0319/2015-GP, de 26/05/2015, que solicita a retirada do Projeto de Lei nº
039-E, foi aprovado por unanimidade, em única discussão e votação simbólica;
Projeto de Resolução nº 008-L, de 28/04/2015, de autoria 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”. Foi
rejeitado por 08 (oito) votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada,
Donizete Plínio Antonio de Moraes, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira,
José Antonio de Barros, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador
Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy; e 07 (sete) votos favoráveis dos Vereadores
Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares; Etelvino Nogueira, José Carlos
de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus e Rodrigo Nunes de Oliveira, em única discussão,
votação nominal e maioira absoluta;
Projeto de Lei nº 052-L, de 22/05/2015, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, que
“Altera a Lei nº 3013, de 29/12/2006, que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa e
Funcional da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, institui o Plano de
Cargos, Salários e Carreira e dá outras providências”; e Emenda nº 001-L, de autoria do
Vereador Etelvino Nogueira. Foram aprovados por unanimidade, em única discussão,
votação nominal e maioria absoluta;
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”. Foi
aprovado por unanimidade, em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta;
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5. Redação Final ao Projeto de Lei nº 052-L, de 22/05/2015, de autoria da Comissão
Permanente de Constituição, Justiça e Redação, que “Altera a Lei nº 3013, de 29/12/2006,
que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa e Funcional da Câmara Municipal da
Estância Turística de São Roque, institui o Plano de Cargos, Salários e Carreira e dá outras
providências”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e
maioria simples; e
6. Requerimentos – nºs 097 e 101/2015. Foram aprovados por unanimidade, em única
discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz sobre o Projeto do Trem Turístico, e
que terá uma reunião junto a Concessionária ALL, pois vem sendo o maior impasse para o
andamento do Projeto. Fala que quando o Executivo encaminhou até esta Casa de Leis
Projeto dispondo sobre a venda da Maria Fumaça, alegaram que com o dinheiro da venda
da mesma, comprariam máquinas para o Departamento de Obras e assim reverter em
benefícios para a população. Comenta que a CAR (Comissão de Assuntos Relevantes) da
Câmara Municipal de São Roque irá auxiliar o Projeto da Maria Fumaça para assim
beneficiar o turismo na produtividade, incentivo para o Roteiro do Centro como o
artesanato e hotelaria na Cidade de São Roque. Agradece a presença do Diretor de
Planejamento do Senhor Sérgio de Angelis. Diz que as obras do muro da escola no Distrito
de Canguera começaram, porém é a própria Prefeitura quem está reformando o muro,
causando estranheza já que pediram licitação. Fala que continua atrás de oito assinaturas
que devem partir de dentro desta Casa de Leis para a Emenda à Lei Orgânica, de sua
autoria, sobre a redução quinze Vereadores para doze. Comenta que o Programa da “Minha
Casa, Minha Vida”, é bom, mas não é flexível para quem mais precisa. Diz que fez um
Requerimento perguntando sobre as despesas do lançamento do Rodeio, do Rodeio, do
evento da Escolha da Rainha e da Queima do Alho.
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza a GCM por estarem sempre presentes
dando segurança para o Plenário e que está sendo cobrado o tão sonhado concurso para a
Guarda Municipal. Fala que estará fazendo um Requerimento para obter informações sobre
para que lugar foram parar a equipe de roçada, capinação e limpeza que não estão fazendo
nenhum serviço, tendo em vista que o dinheiro pago para a empresa é alto Comenta que
foi procurado por muitas pessoas falando sobre a Queima do Alho que não teve uma
organização boa, faltando comida para muitos. Fala sobre o CCI e pede que o Executivo dê
mais atenção para esse grupo, pois a sede precisa de manutenção. Fala sobre o Projeto de
Lei que será votado, que trata da gratuidade para o idoso e cadeirante para poderem
estacionar em qualquer área. Fala sobre o Trem Turístico que é muito polêmico, e que foi
contra a sua compra, mas hoje é contra a venda, pois acha que não é certo vender
nenhum patrimônio do Município, além do mais quer que o Trem Turístico passe pelo
Distrito de São João Novo
3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Comenta sobre o Trem Turístico, que teve uma
reunião com muitas pessoas, e o que vem ficando claro é que tem um grande desencontro
de informações, problema com o convênio da CPTM, entre outros. Fala que o assunto que
mais impactou foi a questão do ex-prefeito querer levar o Trem para o Distrito de
Canguera, o que causou a demora da Maria Fumaça ser colocada em trilho, tendo em vista
que é uma linha internacional, na qual tem um grande número de circulação ocasionando
na demora do Projeto. Diz que a CPTM relatou que se o trajeto for entre as Cidades de
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Mairinque e São Roque e entre os Distritos de Maylasky, São João Novo, é viável, mas é
preciso fazer um novo convênio com a CPTM e cancelar o existente com a ALL, começando
assim do zero, porém deve ser cobrado na justiça a ALL por não ter feito o que estava no
contrato. Comenta que é preciso buscar empresas interessadas para operar o trem, e que
esta venha com o recurso para poder fazer a reforma da linha sendo que os custos da
manutenção das linhas já estão sendo levantados. Fala que se sente satisfeito em poder
dizer futuramente que foi contra a venda da Maria Fumaça. Diz que junto com o Vereador
Alacir Raysel foram recebidos pelo assessor do Rodrigo Garcia que é o Secretário de
Habitação do Estado de São Paulo, na qual foram informados que vai ser liberado o recurso
para as empresas virem para a Cidade de São Roque e fazerem a regularização imobiliária
de todos os loteamentos irregulares do Município,
4. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Fala que está bastante preocupado
com a questão do transporte coletivo do Município de São Roque, e que muitos estavam
falando que a rede de transporte estava em greve, mas deixa claro que não foi uma greve
e sim uma paralisação por questões interior da empresa como inclusão de holerite e hora
extra. Agradece o Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo por ter ligado para
este Vereador informando sobre a paralisação do transporte coletivo. Comenta que é
preciso ter respeito com a população que utiliza o ônibus. Parabeniza a toda organização do
evento da “Queima do Alho”, que foi muito organizada e discorda de alguns Vereadores
que falaram que faltou comida e organização. Diz sobre o desassoreamento do córrego ao
lado da Rua Getulio Ribeiro dos Santos no Distrito de Maylasky, que depois de muito
tempo estão fazendo toda a extensão do mesmo.
5. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz sobre o evento da “Queima do Alho” na qual
o evento estava bom, mas faltou mistura. Fala sobre a saúde da Cidade de São Roque e
que foi aprovado nesta Casa de Leis o Requerimento pedindo informações sobre o atraso
das contas de luz, água, guias, fundo de garantia, imposto de renda e outros da Santa
Casa, tendo em vista que a mesma não está bem, mesmo mudando a administração.
Comenta que tem que ser feita uma auditoria para saber as dívidas da Santa Casa. Diz
sobre a UPA I a qual o Município perdeu por falta de ordem do serviço, e sobre a UBS que
não pode ser construída, pois no terreno contém uma nascente.
Encerram-se os trabalhos às 21h37min.
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