Ata da 1ª Sessão Ordinária de 02 de Fevereiro 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: Alacir Raysel, Adenilson Correia (Mestre Kalunga), 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 Henrique de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira.
Vereador ausente: nenhum.
Início dos trabalhos às 18h15min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes.
A Ata da 43ª Sessão Ordinária, realizada em 15 de Dezembro de 2015, foi lida e aprovada
por unanimidade;
A Ata da 58ª Sessão Extraordinária, realizada em 15 de Dezembro de 2014, foi lida e
aprovada por unanimidade;
A Ata da 59ª Sessão Extraordinária, realizada em 15 de Dezembro de 2014, foi lida e
aprovada por unanimidade;
A Ata da 60ª Sessão Extraordinária, realizada em 15 de Dezembro de 2015, foi lida e
aprovada por unanimidade;
A Ata da 1ª Sessão Extraordinária, realizada em 28 de Janeiro de 2015, foi lida e aprovada
por unanimidade;
A Ata da 2ª Sessão Extraordinária, realizada em 28 de Janeiro de 2015, foi lida e aprovada
por unanimidade;
O Secretário faz a leitura do Balancete de Despesa e Receita referente ao mês de Dezembro
de 2014, da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, e informa que o mesmo
encontra-se à disposição para consulta dos senhores Vereadores na Assessoria Técnica Legislativa;
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº 003-L, de 03/12/2014,
de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, que “Dispõe sobre a autorização de publicidade nos Roteiros Turísticos Oficiais da Estância Turística de São Roque”. Foi rejeitado
por unanimidade, em única discussão, maioria simples e votação nominal;
Projetos do Executivo:
Projeto de Lei nº 004-E, 30/01/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Reajusta os
vencimentos e salários dos servidores públicos municipais e dá outras providências”;
Projeto de Lei nº 005-E, 30/01/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei n°
3.133, de 8 de fevereiro de 2008 e dá outras providências”;
Projeto de Lei nº 007-E, de 30/01/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Revoga a
Lei Municipal nº 3.512, de 13 de outubro de 2.010, e dá outras providências”; e

Ata da 1ª Sessão Ordinária de 02 de Fevereiro de 2015.
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.

2

4. Projeto de Lei Complementar nº 001-E, de 27/01/2015, de autoria do Poder Executivo,
que “Dispõe sobre a Legalização Fundiária Plena nas Áreas Especiais de Interesse Social – e
dá outras providências”.
Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei nº 023-L, de 27/02/2014, de autoria do Vereador Alacir Raysel, que
“Autoriza o Poder Executivo a criar o “Programa Municipal de Saúde do Pé e Saúde do Pé
do Diabético”, no âmbito da Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”;
2. Projeto de Lei nº 111-L, de 15/12/2014, de autoria do Vereador José Antonio de Barros,
que “Insere a “Chegada do Papai Noel” no Calendário Oficial de Eventos do Município de
São Roque”;
3. Projeto de Lei nº 001-L, de 06/01/2015, de autoria do Vereador Donizete Plínio Antonio
de Moraes, que “Dá a denominação de “Estrada do Butantã” à via pública localizada no Distrito de São João Novo”;
4. Projeto de Lei nº 002-L, de 16/01/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que
“Dá a denominação de “Olívio Caparelli” à via pública localizada no Loteamento Jardim do
Sol”;
5. Projeto de Lei nº 003-L, de 20/01/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que
“Dispõe sobre o tombamento dos seguintes patrimônios imateriais: “O Samba e os Desfiles
das Escolas de Samba”, no âmbito da Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”;
6. Projeto de Lei nº 004-L, de 20/01/2015, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo,
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de provadores de roupas acessíveis para cadeirantes
no âmbito da Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”;
7. Projeto de Lei nº 005-L, de 20/01/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que
“Determina a afixação de placa de advertência sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, e dá outras providências”;
8. Projeto de Lei nº 006-L, de 21/01/2015, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de
Godoy, que “Institui a “Semana Municipal de Diagnóstico e Prevenção da Catarata e Glaucoma” e o “Dia Municipal do Oftalmologista e da Saúde Ocular”, no âmbito da Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”;
9. Projeto de Lei nº 007-L, de 21/01/2015, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de
Godoy, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de mercados, supermercados, hipermercados e
estabelecimentos similares acomodarem produtos alimentícios em espaço único e específico
para pessoas com diabetes, intolerância à lactose e doença celíaca”;
10. Projeto de Lei nº 008-L, de 21/01/2015, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de
Godoy, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de Ensino Superior de afixar
placa ou cartaz com informações sobre a gratuidade na emissão de diploma e histórico escolar na forma que especifica, e dá outras providências”;
11. Projeto de Lei nº 009-L, de 21/01/2015, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de
Godoy, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de que sejam instalados filtros em todos os
equipamentos de informática instalados nas escolas públicas do município, visando restringir o acesso a sites que contenham conteúdo erótico, pornográfico ou impróprio para meno-
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res, bem como os que fazem apologia ao consumo de drogas e substâncias ilícitas”;
12. Projeto de Lei nº 010-L, de 21/01/2015, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de
Godoy, que “Institui no Calendário Oficial de Eventos de São Roque o Mês da Prevenção do
Câncer de Intestino”;
13. Projeto de Lei nº 011-L, de 26/01/2015, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a implantação de Creches Noturnas na Estância Turística de São Roque e dá outras providências”;
14. Projeto de Lei nº 012-L, de 26/01/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de
Oliveira, que “Institui o Dia Municipal do Paratleta”;
15. Projeto de Lei nº 013-L, de 26/01/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de
Oliveira, que “Declara o ciclismo como patrimônio histórico cultural imaterial da Estância
Turística de São Roque, e dá outras providências”;
16. Projeto de Lei nº 015-L, de 26/01/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de
Oliveira, que “Institui o Dia Municipal da Bocha”;
17. Projeto de Lei nº 016-L, de 26/01/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de
Oliveira, que “Insere o “Torneio de Bocha Aniversário da Cidade” no Calendário Oficial de
Eventos da Estância Turística de São Roque”;
18. Projeto de Lei nº 017-L, de 02/02/2015, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, que
“Insere o “Dispõe sobre o reajuste dos servidores do Poder Legislativo”;
19. Projeto de Lei nº 018-L, de 02/02/2015, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, que
“Fixa a revisão geral anual dos subsídios dos Agentes Políticos de São Roque”.
Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito:
1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nº: 327/2014. Solicita cópia de mapa
das vias públicas do Distrito de Canguera;
2. Vereador Israel Francisco de Oliveira – nºs: 328/2014. Solicita informações referentes à retirada de ponto de ônibus que ficava entre as Ruas Governador Carvalho Pinto e
Tancredo Neves, Guaçu;
3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada– nºs: 001. Solicita informações sobre o descarte
de lixo no Planalto Verde; 002/2015. Solicita informações sobre a solução para o problema de esgoto despejado em córrego que corta a região central passando pelas Avenidas
Bandeirantes, Anhanguera e Estrutural e ruas Raposo Tavares, Paes Leme e Afonso Sardinha; e
4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 003. Solicita informações
sobre a possibilidade de criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável;
009. Solicita informações sobre a razão de não estar em funcionamento a Administração
Distrital de Canguera; 010. Solicita informações referentes arrecadação de impostos municipais do empreendimento “Catarina Fashion Outlet; e 011/2015. Solicita informações sobre o cumprimento do Contrato de Concessão firmado com a Sabesp.
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 2029/2014. Solicita limpeza, roçada e capinação na Rua Irineu Silveira, Bairro do Junqueira; 2030. Solicita estudo visando à colocação

Ata da 1ª Sessão Ordinária de 02 de Fevereiro de 2015.
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.

4

de Academia ao Ar Livre nas dependências do Centro Comunitário da Vila Nova São Roque;
010/2015. Solicita a construção de uma lombada na Rua São Paulo, na altura do imóvel

nº 246, próxima ao Posto Competro;
2. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 2031/2014. Solicita construção de pequeno
campo de areia no Bairro São João Velho, Distrito de São João Novo; 2032. Solicita a colocação de cobertura na área externa do Posto de Saúde localizado no Distrito de São João
Novo; 2033. Solicita a construção de banheiros públicos na Praça Takeshi Shimaru, Distrito
de São João Novo; 2034/2014. Solicita colocação de ponto de ônibus na Rua Antonio de
Olivieira Pinto, ao lado da Rodovia Engº Renê Benedito Silva, localizado no Distrito de São
João Novo; 012/2015. Solicita a implantação de tubulação para escoamento de águas
pluviais na Rua José Lemes de Morais, Volta Grande, Distrito de São João Novo; 013. Solicita recuo de embarque e desembarque para van escolar na EMEF Profª Sônia Maria Abreu
Ghilardi, Distrito de São João Novo; 014. Solicita pavimentação asfáltica da Rua Antonio
Oliveira Pinto, Distrito de São João Novo; 015. Solicita construção de quadra poliesportiva
com cobertura na escola de São João Velho, Distrito de São João Novo; 016. Solicita implantação de Academia ao Ar Livre e pista de caminhada, ao lado do campo localizado no
Bairro do Cruzeiro, Santa Terezinha, Distrito de São João Novo; e 017/2015. Solicita colocação de banco de espera na parte de fora do Posto de Saúde “Antonio Espindola”, Distrito
de São João Novo
3. Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 2035/2014. Solicita a colocação de 05
(cinco) postes e 12 (doze) braços de iluminação pública na Rua Rodolfo Arthur Salvetti;
4. Vereador Alexandre Rodrigo Soares – nºs: 001. Solicita construção de ponte interligando as Ruas Vereador Rodolfo Artur Salvetti e Antonio Meleiro, no Jardim Flórida, São
Roque; e 019/2015. Solicita realização de limpeza, capinação e roçada nas vias públicas
do Jardim Maria Trindade, Pito Aceso;
5. Vereador Adenilson Correia – nºs: 002/2015. Reitera pedidos feitos através das
Indicações nºs 1857/2013 e 632/2014, solicitando as devidas providências visando à construção de uma pista de passeio no início da Rua Getúlio Ribeiro dos Santos, lateral da Rua
Benedita dos Santos Caparelli, no Distrito de Maylasky, atrás da EMEF Prof. Tibério Justo da
Silva; 003. Solicita a instalação de (06) refletores no Estádio Municipal de Benedito de Jesus Albuquerque - “Pé de Vento”, localizado na Rua Jorge Araújo, no Distrito de Maylasky;
004. Solicita ao Poder Executivo a conclusão do Estádio Municipal de Benedito de Jesus
Albuquerque - “Pé de Vento”, localizado na Rua Jorge Araújo, no Distrito de Maylasky; 005.
Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Margarida Korte, no Distrito de Maylasky; 006. Solicita serviços de limpeza de bocas de lobo e capinação em todas
as vias públicas do Distrito de Maylasky; 007. Solicita a realização de rondas da Guarda
Municipal no Distrito de Maylasky; 008. Solicita a revitalização da Praça do Distrito de Maylasky; 009. Solicita ao Poder Executivo a realização de parceria com a CPFL visando podas
das árvores junto à rede de energia elétrica no Município; 011. Reitera pedido feito através
da Indicação nº 1415/2014, solicitando a pavimentação da viela localizada na Rua Planeta
Terra, ao lado do nº 115, Bairro Vila Vilma, no Distrito de Maylasky; e 018/2015. Reitera
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pedido feito através da Indicação nº 1817/2014, através da qual “Solicita desassoreamento
e limpeza de córrego localizado em área atrás da CEMEI Adelina Mischiati Caparelli, Distrito
de Maylasky”, e aproveita, também, para solicitar desvio de águas e limpezas em bocas de
lobo ao redor da citada creche;
6. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 020/2015. Solicita realização de reforma e pintura
da EMEF Rabindranath Tagore dos Santos e da CMEI “Profº Gualberto Rodrigues de Araújo”, localizados no Bairro do Carmo; 021. Solicita pavimentação asfáltica da Estrada José
Silvestre da Rocha, localizada no Bairro Juca Rocha; 022. Solicita aquisição de 01 (uma)
ambulância para o Departamento de Saúde da Estância Turística de São Roque; 023. Solicita aquisição dos seguintes maquinários: Motoniveladora, Pá-carregadeira, Retroescavadeira,
caminhão basculante para o Departamento de Obras da Estância Turística de São Roque;
024. Solicita realização de reforma da EMEIF “Profª Rutte Rodrigues de Carvalho”, localizado no Bairro do Mirim; 025. Solicita implantação de 01 (um) CRAS- Centro de Referência e
Assistência Social no Bairro do Carmo; 026. Solicita construção de vestiário no campo de
futebol localizado no Bairro do Carmo; 027. Solicita conclusão dos serviços da pavimentação asfáltica na Estrada dos Moreiras, Bairro do Carmo; 028. Solicita manutenção das vias
públicas localizadas no Bairro do Mombaça I, II e III; e 029/2015. Solicita realização de
limpeza das bocas-de-lobo das vias públicas localizadas na Vila do Carmo, Bairro do Carmo;
7. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 030/2015. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento em toda a extensão da Estrada da Fonte, próxima a Capela Santo
Antônio;
8. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 031. Reitera pedido feito através
da Indicação 1263/2013, solicitando a construção de Posto de Saúde em área localizada ao
lado da E.E. Germano Negrini, na Avenida São Luiz, Jardim Villaça, com mudança de endereço da UPA, se necessária, para o mesmo local do posto ora solicitado; 032. Reitera pedido feito através da Indicação nº 312/2009, através da qual “INDICA A IMPLANTAÇÃO DE
USINA DE REAPROVEITAMENTO DE ENTULHOS E GALHOS DE ÁRVORES; 033. Reitera pedido feito através das Indicações 348/2009, 1455/2009 e 866/2011, solicitando a construção de uma rampa de voo livre no Morro do Saboó; 034. Reitera pedido feito através da
Indicação nº 1747/2009, através da qual “Solicita um bolsão para estacionamento ao lado
do imóvel nº 519 da Rua Rui Barbosa.” ou, se não for possível, solicita a construção de estacionamento vertical no mesmo local; 035. Reitera pedido feito através da Indicação nº
2036/2009, através da qual “Solicita a criação de um leito psiquiátrico na Santa Casa de São
Roque; 036. Solicita a devolução de todos os carros alugados e a compra de veículos para
substituí-los; 037. Reitera pedido feito através da Indicação 1079/2012, através da qual
“Solicita asfaltamento do restante da Avenida Antonio Pannellini; 038. Reitera pedido feito
através da Indicação nº 528/2009, através da qual “Solicita colocação de tubulação para
águas pluviais, para esgoto, instalação de iluminação pública e pavimentação asfásltica na
Rua Dom Pedro I, no Jardim Mosteiro; 039. Reitera pedido feito através da Indicação nº
1036/2009, através da qual “Solicita o asfaltamento das vias públicas do Jardim Santa Vitória, Bairro da Campinha; 040. Reitera pedido feito através da Indicação nº 2117/2010, a-
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través da qual “Solicita que o Executivo interceda junto à SABESP visando aterro parcial e
implantação de interceptor de esgoto na Rua D. José Gaspar, Jardim Mosteiro;
9. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 041. Solicita colocação de
pontos de ônibus nos locais que especifica: Estrada da Rancharia, Estrada Cascavel e Vila
Carriço; 042. Solicita o retorno do ponto de ônibus ao lado do prédio da Lojas Cem, localizado no Centro, com frente para Avenida Tiradentes; 043. Solicita colocação de novos pontos de ônibus nas Ruas Santa Cruz, Vila Carriço (sentido Canguera) e Bairros Rancharia e
Cascavel; 044. Solicita colocação de ponto de ônibus entre as Ruas Marília e Ourinhos, Vila
Nova São Roque; 045. Reitera as indicações apresentadas para instalação de braços de
iluminação pública; 046. Reitera a solicitação de alteração de local para utilização das autoescolas para a Rua Manoel Lessa; 047. Reitera pedido de pavimentação asfáltica de vias
públicas do Jardim Santa Vitória; e 048/2015. Reitera pedido de pavimentação asfáltica
nas vias públicas do Parque Aliança, Vila Amaral e Jardim Conceição; e
10. Vereador Alacir Raysel – nºs: 049. Solicita estudos visando a implantação de lombadas
na Rua Pio XII, Jardim Mosteiro; 050. Solicita execução de serviços de motonivelamento e
cascalhamento na Avenida Antonio Pannellini (trecho não pavimentado), e Estrada do Pinheirinho, Bairro Taboão; 051. Solicita abertura e pavimentação asfáltica na Rua Dom José
Gaspar com término na Rua Paulo VI; 052. Solicita implantação de pavimentação asfáltica
na Rua Roque Soares de Camargo, Jardim Santa Maria, Bairro Gabriel Piza; 053. Solicita
pavimentação, iluminação e paisagismo na Viela de acesso à Rua Santa Leocádia e Santa
Virginia, Jardim Villaça; 054. Solicita realização de operação tapa-buraco nas vias públicas
dos Bairros Gabriel Piza, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; e 055/2015. Solicita pavimentação asfáltica da via pública localizada atrás da Escola Germano Negrini.
Moções:
1. Vereador Alacir Raysel– nº: 329/2014. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Paula Regina Capuzzo”; 009. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Alexandre
Natale Nacca;
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy– nºs: 001. De Pesar pelo falecimento da estimada
Senhora Maria Martins Cavalari; 002. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Antonio Cavalari Filho; 010. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Osvaldo Carreira
Mendes;
3. Vereador Adenilson Correia – nºs: 003. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Edna Cristanelli; 004. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Alexandros Faustino Araújo; 005. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Liria Gomes Perone; 008.
De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Cristina de Luccas; 012. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Márcio Glei de Oliveira; 014. De Pesar pelo falecimento do
estimado Senhor Gentil Nunes Rato; 015. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor
José Mendes Filho, carinhosamente conhecido como “Tibagi”; e 020/2015. De Pesar pelo
falecimento do estimado Senhor Joaquim Lourenço Vieira;
4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 006. De Pesar pelo
falecimento da estimada Senhora Maria Terezinha Rocha Caiani; 007. De congratulações ao
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Senhor Marcelo Barbosa Saintive, em face de sua nomeação ao cargo de Secretário do Tesouro Nacionale; e 019/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Jovino Barbosa; e
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 011. De Pesar pelo falecimento
da estimada Senhora Regina Martins Arsonas Teixeira; e 013/2015. De Congratulações
ao SD. PM. Charles Henrique de Araújo e CB. PM. Davino Lambiazzi Neto;
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moções de Congratulações nºs: 007 e 013/2014 – foram aprovadas por unanimidade.
Moções de Pesar – nºs: 329/2014, 001 a 006/2015, 008 a 012, 014, 015 , 019 e
020/2015– a Mesa Diretora a encaminhará.
Indicações – nºs 001 a 055/2015 – a Mesa Diretora a encaminhará.
Tribuna:
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Externa contentamento em relação ao projeto
que possibilitará a regularização imobiliária, para quase duas mil famílias. Diz que esse projeto é um marco para a cidade de São Roque, já que, muitos imóveis não têm a documentação correta, gerando transtornos aos moradores. Comenta que alguns maus políticos no
passado se utilizavam da regularização de imóveis para fins eleitorais. Explica que para os
processos se tornarem mais claros, foram passados para a OAB que irá esclarecer quaisquer dúvidas que os moradores tenham. Cita que os moradores já estão conseguindo um
efetivo ganho com esse trabalho realizado pelo Governo.
Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Complementa a fala do Vereador
Rodrigo Nunes de Oliveira, dizendo ser a favor do projeto que trata da regularização imobiliária e parabeniza o Executivo por encaminhar este para a Câmara. Pede aos nobres companheiros para que votem a favor do mesmo, e diz que esse projeto vem para beneficiar a
moradia de toda a população de São Roque. Comenta que essa mudança beneficiará mais
de duas mil famílias. Parabeniza o Presidente Flávio Andrade de Brito e a toda a Mesa Diretora pela primeira sessão ordinária de 2015. Externa sua indignação por algumas pessoas
que o criticam, e fala sobre a responsabilidade e dificuldades que um Vereador enfrenta.
Diz clamar pelo Distrito de Maylasky, cita a falta de Segurança Pública, Creches que estão
precisando de limpeza e não deixará de reivindicar os direitos da população que o procura.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Externa sua indignação em relação à situação do
Município que em decorrência de má administração, encontra-se em dificuldades . Comenta
sobre a coleta de lixo, que custa R$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais) por mês,
mas deixa a desejar.
Aparte Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Lamenta o serviço de coleta de lixo deficiente no Município e solicita que algum Vereador da base do Governo se manifestasse sobre
a situação.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta ser um descaso a vegetação alta (mato) que está tomando conta de toda a cidade. Diz que é lamentável a administração deixar
a desejar, tanto na questão de roçada como na falta de medicamentos em todos os Postos
de Saúde.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que a questão da falta dos medicamentos é
um desrespeito, e relata sua indignação com a questão do lixo, que se encontra em uma
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situação deplorável. Comenta que não deveríamos estar passando por esse descontentamento, já que, é pago um valor considerável para a empresa que faz a coleta.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que a arrecadação do Município aumentou,
mas a administração está deixando a desejar.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Concorda com o Vereador Alfredo Fernandes Estrada, dizendo que, no Distrito de São João Novo a falta de medicamento é clara.
Explica que faz parte da base aliada do Prefeito, mas que não compactua com essa falta de
remédios em São Roque.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que se forem diminuídos os gastos, e haver
uma boa administração, haverá remédios nos Postos de Saúde.
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Demonstra sua indignação referente à falta de capinagem e medicamentos. Diz que, algum Vereador ou líder da bancada
tem que se manifestar para poder explicar a situação.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta sobre o estado inadmissível
em que as ruas e as creches se encontram devido a vegetação (mato) que cresce exponencialmente.Explica que visitou aproximadamente doze creches e que todas elas estão em
situação deplorável. Menciona que as crianças vivem no meio do perigo e da sujeira. Pede
ao Senhor Prefeito que resolva a situação o mais rápido possível, pois assim, não dá para
ficar.
Vereador Etelvino Nogueira: Deseja uma boa sorte ao Presidente Flavio Andrade de
Brito e à toda mesa eleita, nesse ano de 2015.Deixa registrado seus cumprimentos ao Vereador Rafael Marreiro de Godoy pelo seu trabalho frente a Presidência no ano de 2014.
Comenta sobre a situação da coleta do lixo e da saúde no município que está lamentável.
Explica que a Santa Casa continua deixando a desejar com a falta de atendimento e medicamentos. Comenta que em 2015 todos os Vereadores têm que buscar um entendimento
maior para atender os anseios da população. Diz não saber o que aconteceu com a administração que está deixando a desejar e relata que temos que cuidar da água e fazer racionamento. Diz que todos nós temos que nos unir solucionar as falhas e fazer o melhor para
a cidade de São Roque.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 110-L, de 12/12/2014, de autoria do Vereador Israel Francisco de
Oliveira, que “Altera a Lei Municipal nº 2.208, de 01 de fevereiro de 1994, dispondo sobre
alteração de nível salarial dos motoristas da Prefeitura da Estância Turística de São Roque”.
Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta;
Requerimentos – nºs: 327 e 328/2014; 001 a 003, 005 a 011/2015. Foram aprovados 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, Rodrigo Nunes de Oliveira, em única discussão e votação simbólica;
Explicação Pessoal:
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza ao Vereador Rafael Marreiro de
Godoy pelo trabalho realizado no ano de 2014, por ter tratado a todos com igualdade inde-
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pendente do cargo e oposição exercida. Cumprimenta o Presidente Flávio Andrade de Brito
e a toda mesa eleita nesse ano de 2015. Comenta sobre a falta de limpeza da vegetação
alta (mato) que está tomando conta de toda a cidade, e fala, a população está descontente. Diz que a situação da coleta do lixo está lamentável, tendo em vista que, é pago uma
quantia considerável por esse serviço. Explica que no ano passado, os Vereadores foram
críticos ajudando a mostrar para o Executivo o quão a população estava descontente, e
espera que esse ano de 2015 não seja diferente. Comenta que sobra pouco para o investimento. E os recursos devem ser gastos com responsabilidade.
7. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz sobre o mato alto que está em toda a cidade de
São Roque. Comenta que funcionários roçaram dentro de uma escola no bairro Vila Nova,
deixando suja em volta da mesma. Explica que fica indignado com a má postura da administração, já que, dois meses atrás, pediu para que fizessem a limpeza do terreno em frente à escola. Fala que agora as aulas começaram, e não obtivera respostas. Diz entender o
motivo dos funcionários não fazerem seus trabalhos, já que, a Prefeitura não dá a eles materiais e ferramentas necessárias. Diz que a Dengue está empesteando São Roque, ou seja,
um problema a mais a ser resolvido. Comenta a respeito da van escolar para levar e buscar
na escola, as crianças do São Rafael, mas que não tem tido respostas. Explica que esse
investimento não atrapalhará as finanças da Prefeitura de São Roque.
8. 3.Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz que deseja a toda a
população trabalhadora, do nosso município um feliz ano novo. Fala que espera da classe
política a dignidade devida e a solução real dos problemas da nossa cidade. Comenta que o
ano é novo, mas os problemas do Brasil e do Município já vem acontecendo há tempo. Fala
sobre a Operação “Lava Jato” que é considerado, no exterior, como o maior caso de corrupção da historia do capitalismo. Fala sobre o escândalo da Petrobras e diz que não é de
hoje que a associação criminosa entre políticos e construtoras do Brasil tem privilégios. Diz
que todas as instituições Federais de controle, e todos os poderes falharam em suas competências constitucionais. Menciona que em qualquer país mais politizado que o nosso, a
população estaria nas ruas protestando, mas isto infelizmente não acontece no Brasil. Fala
que a cidade de São Roque, iniciou o ano de 2015 coberto pelo mato alto, pelo lixo e com
as ruas em péssimo estado de conservação. Diz que o Executivo está no seu terceiro ano
de mandato, tendo administrado cerca de quatrocentos milhões de reais, porém não viu
nenhuma grande obra sendo construída, como creches e mais iluminação pública. Comenta
que a pista de skate, no Largo dos Mendes, prometida em campanha, não aconteceu. Conclui com a frase “Irá chegar um tempo onde os honestos sentirão vergonha de si mesmos”,
e esse tempo chegou.
9. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cumprimenta a nova Mesa Diretora desse ano de
2015, e agradece aos que confiaram no seu trabalho no ano de 2014. Comenta sobre Segurança Pública no Município e pede ao Prefeito que abra um concurso Público para a
Guarda Municipal. Diz que o mato está alto em todo lugar e que no Distrito de São João
Novo, onde ele reside, não é diferente. Menciona que nos Bairros São Julião e Garcia as
ruas de terra estão intransitáveis, e para ajudar, não acha pessoas para trabalharem e nem
maquinários. Cita que a merenda escolar do Distrito de São João Novo é boa e não existem
reclamações. Fala que no Posto de Saúde não tem medicamentos e chegou a comprar remédio para um munícipe. Parabeniza ao Senhor José Eduardo Charbel, Chefe de Gabinete
da Prefeitura, por sempre mostrar interesse em atendê-los, e à escola de samba “Corações
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Unidos”, de São João Novo, que participará mais uma vez dos desfiles carnavalescos. Fala
sobre a epidemia da Dengue, e que não se tem dado a devida atenção a este assunto.
Encerram-se os trabalhos às 21h24min.
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