
 
 

Ata da 20ª Sessão Ordinária de 15 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 18h36min. 
Expediente: 

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

1. A Ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada em 08 de Junho de 2015, foi lida e aprovada por 
unanimidade;  

2. A Ata da 22ª Sessão Extraordinária, realizada em 08 de Junho de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade;  

3. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 116/2015, de autoria do Vereador Adenil-
son Correia, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 115/2015, em regime de tramitação de 
Urgência Especial, na pauta da 20ª Sessão Ordinária. O Requerimento foi aprovado por unani-
midade em única discussão e votação simbólica; 

4. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 118/2015, de autoria do Vereador Mauro 
Salvador Sgueglia de Góes, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 117/2015, em regime 
de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 20ª Sessão Ordinária. O Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica; 

Projeto do Executivo 
1. Veto nº 010-E, de 03/06/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta parcialmente o 

autógrafo nº 4.408/2015 (Projeto de Lei nº 056-E), que autoriza a Prefeitura a celebrar 
convênio com o Sindicato do Comércio Varejista de São Roque e Região”; 

2. Projeto de Lei nº 059-E, de 01/06/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 111.286,77 (cento e onze mil, duzentos 
e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos)”. 

3. Projeto de Lei nº 060-E, de 01/06/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 252.154,84 (duzentos e cin-
quenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), no orça-
mento vigente”. 

Projeto do Legislativo 
1. Projeto de Lei nº 021-L, de 19/02/2015, de autoria do Vereador José Carlos de 

Camargo, que “Insere os “Jogos Escolares” no Calendário Oficial de Eventos da Estância 
Turística de São Roque, e dá outras providências”;  

2. Projeto de Lei nº 054-L, de 02/06/2015, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, que 
“Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 4.066/2013, que “Dá denominação de 
Travessa Ernesto Martins Pereira à via pública localizada no Distrito de Maylasky”;  
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3. Projeto de Lei nº 058-L, de 11/06/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Declara de utilidade pública a Associação de Estudos e Defesa Afro-Brasil de Cultura e 
Religiosidade Espírita de São Roque”; e 

4. Projeto de Lei nº 059-L, de 11/06/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Serenidade”. 

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador José Carlos de Camargo: – nº: 102/2015. Solicita informações sobre a 

possibilidade de reforma e ampliação da creche da Vila Amaral, localizada na Rua das 
Açucenas; 

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 103. Solicita informações sobre a 
Exposição Agropecuária e Festa do Peão de São Roque 2015 e 108/2015. Solicita 
informações sobre a possibilidade de limpeza de córrego localizado próximo a Rua Bahia;  

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 104. Solicita informações sobre a 
possibilidade de recuperação na Estrada do Rosário de Ouro, localizada no Bairro Guaçu; e 
107/2015. Solicita informações sobre a possibilidade de implantação de lombada na 
Estrada Romão Dias de Góes, conhecida como “Estrada Velha de Araçariguama a São 
Roque” (sentido Araçariguama/São Roque), em frente à Estrada Rosário de Ouro;  

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 106. Solicita informações 
referentes à realização da “Festa das Nações”, evento constante do Calendário Oficial do 
Município; e 111/2015. Solicita informações complementares a respeito das construções 
de 02 (duas) unidades de saúde; 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira – nº: 109/2015. Solicita informações a respeito 
de uma das quadras mais importantes da região, que encontra-se fechada devido falta de 
manutenção e com problema de invasão de pombos; 

6. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 110/2015. Solicita 
informações sobre a possibilidade de cumprimento da Lei Municipal n° 4.296/2014, que 
“Institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista no âmbito da Estância Turística de São Roque”; e 

7. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 112. Solicita informações referente a construção de 
praça de esporte e escola em área pública no Loteamento Sun Valley, Bairro do Carmo; e 
113/2015. Solicita informações referente a quantidade de cirurgia a serem realizadas pelo 
SUS de média e alta complexidade que se encontra na fila de espera. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo - nºs: 1015. Solicita alteração 

na Lei Municipal n° 3.965, de 26/03/2013-referente ao COMDEMA, para que seja feito o 
Licenciamento Ambiental de baixo impacto no Município; 1021. Solicita investimento no 
Estádio Municipal Quintino de Lima, para atender as exigências da Federação Paulista de 
Futebol; 1023. Solicita realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na 
Estrada Butantã; e nas alamedas localizadas nos Vinhedos I, II e III; e 1024/2015.  
Solicita ao Poder Executivo a implantação de coleta seletiva no Bairro do Saboó; 

2. Vereador Flávio Andrade de Brito: – nºs 1025. Solicita a construção de um Posto de 
Saúde no Bairro Gabriel Piza; 1051. Solicita colocação de traves e 02 (dois) caminhões de 
areia para o campo localizado no Bairro Santa Terezinha (Cruzeiro), Distrito de São João 
Novo; 1052. Solicita a instalação de 02 (dois) banheiros na Praça Takeshi Ishimaru, Distrito 
de São João Novo; 1053. Solicita realização de pavimentação asfáltica na Rua Antônio 
Pinto e Rua Francisco de Campos, localizadas no Distrito de São João Novo; 1054. Solicita 
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pavimentação asfáltica no acesso ao estacionamento da EMEF Ciclo II, Distrito de São João 
Novo; 1055. Solicita cobertura na área externa do Posto de Saúde, do Distrito de São João 
Novo; 1056. Solicita a implantação de 01 (uma) lombofaixa na Rua José Benedito em 
frente a EMEF Ciclo II, Distrito de São João Novo; 1057. Solicita a pintura das lombadas e 
faixas de pedestres na Rua Cláudio Manoel da Costa no Bairro do Goianã; 1059. Reitera 
pedido feito através da Indicação n° 241/2015, solicitando cobertura no ponto escolar do 
Bairro São Julião, Distrito de São João Novo; e 1058/2015.  Reitera pedido feito através 
da Indicação n° 004/2013, solicitando recapeamento asfáltico da Rua Faustina Maria Das 
Dores, Distrito de São João Novo;  

3. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) - nº: 1026. Solicita ao Poder Executivo 
a implantação da Clínica-Escola para inclusão dos Autistas; 1027. Solicita ao Poder 
Executivo a contratação de profissionais qualificados para acompanhamento dos Autistas; 
1028/2015. Reitera Indicação n° 542/2015, solicitando motonivelamento e cascalhamento 
de todas as vias da Vila Lino; 

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 1029. Solicita mudança do poste localizado na 
Rua Santa Leocádia, Jardim Villaça; 1030/2015. Solicita a construção de 01 (uma) boca 
de lobo na Rua Santa Leocádia, Jardim Villaça;  

5. Vereador Alacir Raysel – nºs: 1031. Reitera Indicação n° 1007/2015, solicitando 
motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas: Alameda dos SABIÁS, Alameda das 
Águias, Alameda das Patativas, Alameda dos Cardeais, Alameda das Arapongas, Alameda 
das Andorinhas, Alameda dos Canários, Alameda das Cotovias e Alameda dos Tucanos, 
Bairro Gabriel Piza/ Leitão; 1032. Reitera a Indicação n° 869/2015, solicitando 
pavimentação asfáltica da Viela Noé Pedroso, Jardim Nova Brasília, São Rafael; 1033. 
Solicita operação tapa-buraco nas vias públicas do Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 1034. 
Reitera a Indicação n° 862/2015 solicitando medidas devido o buraco que está se formando 
no início da Av. Antônio Pannellini, em frente ao n° 73, Bairro Taboão; 1035. Solicita 
Reitera a Indicação n° 860/2015, solicitando complementação na pavimentação asfáltica da 
Avenida Antonio Pannellini, Bairro Taboão; 1036. Reitera a Indicação n° 832/2015, 
solicitando a pintura de duas faixas de pedestres na Avenida Prefeito José Fernandes Zito 
Garcia, Bairro Taboão, conforme croqui anexo; 1037. Solicita manutenção, colocação de 
traves, redes de proteção no campo de futebol socyete localizado entre a Avenida 
Guilherme de Almeida e Rua Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza; 1038. Solicita implantação 
de espaço para lazer com play ground, na área localizada entre a Avenida Guilherme de 
Almeida e Rua Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza; 1039. Reitera a Indicação n° 864/2015, 
solicitando pintura de faixa de pedestres na Avenida São Manoel, em frente ao 
Supermercado Estância, Jardim Villaça; e 1040/2015. Reitera Indicação n° 357/2015, 
solicitando pavimentação, iluminação e paisagismo na Viela de acesso à Rua Santa Leocádia 
e Santa Virgínia, Jardim Villaça;     

6. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1041. Solicita instalação de placa denominativa para 
Ponte José Germiniase, localizada na Estrada dos Venâncios, Bairro Pavão, conforme Lei 
Municipal 4225/2014; 1042. Solicita instalação de placa denominativa para Ponte Padre 
Vitor, localizada na Rua Clélia Merloni, conforme Lei Municipal 4.224/2014; 1043. Solicita 
serviços de limpeza nas caixas de água pluviais localizadas na Estrada do Venâncio, próximo 
a Ponte José Germiniase; 1044. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1002/2015, 
solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento para Estrada Municipal do Caetê; 
1045. Reitera pedido feito através da Indicação n° 946/2015, solicitando a implantação de 
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lombadas na Estrada Municipal do Carmo (Próximo mercado Portal e laboratório Tecam); 
1046.  Solicita serviço de motonivelamento, cascalhamento para as seguintes vias: Avenida 
Centro Social dos Inspetores, Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 1047. 
Reitera pedido feito através da Indicação n° 998/2015, solicitando serviços de 
motonivelamento, cascalhamento e roçada na Estrada da Serrinha do Carmo, Travessa 
Ernesto Firmino de Moraes e Travessa Rosaria Firmino de Moraes; 1048. Reitera pedido 
feito através da Indicação n° 800/2015, solicitando execução de serviços de limpeza na 
tubulação de águas pluviais em trecho da Travessa Ernesto Firmino de Moraes, próximo 
Sítio das Pedras localizada no Bairro do Caetê; 1049. Solicita serviços de motonivelamento, 
cascalhamento para seguintes vias: Rua Girassol, Ipê Roxo e Ipê Amarelo, localizadas 
próximo ao Loteamento Jardim Camargo, Bairro do Carmo; e 1050/2015.  Solicita 
serviços de motonivelamento, cascalhamento nas seguintes vias: Rua Estrela Branca, 
Estrela Azul, Álvoro Augusto Fernandes, Antônio Firmino de Moraes, Sofia Vieira, Travessa 
Sossego, Travessa das Torres, localizadas nas proximidades do Jardim Camargo, Bairro do 
Carmo; 

7. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 1060. Solicita reparo asfáltico na 
altura do imóvel n° 100 da Avenida Antonio Pannellini, Jardim Villaça; 1061. Reitera as 
Indicações n°s 1461/2010 e 395/2015, solicitando que sejam disponibilizadas motocicletas 
para o Corpo de Bombeiros; 1062. Reitera Indicação n° 1513/2015, solicitando a 
implantação de rotatória ou gosta no Km 64 da Rodovia Raposo Tavares; 1073. Reitera a 
Indicação n° 038/2015, solicitando colocação de tubulação para águas pluviais para esgoto, 
instalação de iluminação pública e pavimentação asfáltica na Rua Dom Pedro I, no Jardim 
Mosteiro, 1074. Solicita a implantação de iluminação pública na viela localizada entre as 
Ruas José Ghissardi e Giovanni Paulo II, Jardim Mosteiro; 1076. Solicita colocação de braço 
duplo de iluminação pública na Avenida São Manoel, Jardim Villaça; 1075. Solicita operação 
tapa-buraco na Avenida São Luis até confluência da Rua Dr. Durval Villaça; 1077. Solicita a 
colocação de braço duplo de iluminação pública na Avenida São Roque, em trecho a partir 
do imóvel n° 227 até o n° 449, Bairro da Estação; 1078. Solicita implantação de um braço 
de iluminação pública no final da Rua Ourinhos, Vila Nova São Roque; e 1079/2015. 
Solicita implantação de iluminação pública no final da Travessa São Lucas, Centro; 

8. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1063. Solicita a realização de limpeza de 
bueiros localizados no Distrito de São João Novo; 1064. Solicita a realização de serviços de 
limpeza do córrego Taxaquara, no Distrito de São João Novo (em frente Praça e ao lado do 
Ginásio de Esportes); 1065. Solicita colocação de 02 (dois) postes, com bico de luz na 
Travessa localizado ao lado do Ginásio de Esportes de São João Novo; 1066. Solicita a 
pavimentação asfáltica da via pública localizada ao lado do Ginásio de Esportes no Distrito 
de São João Novo (aproximadamente 100 metros); 1067. Solicita a troca das lâmpadas 
amarelas, pelas lâmpadas fluorescentes no centro comercial do Distrito de São João Novo; 
1068. Solicita a instalação de câmeras de segurança no Centro Comercial de São João 
Novo; 1069. Solicita a implantação de estacionamento 45 graus junto a praça Takeshi 
Yshimaru, na região central do Distrito de São João Novo; 1070. Solicita implantação de 02  
(duas) lombadas na Rua José Benedito Rodrigues, na altura dos n°s 207 e 127, Distrito de 
São João Novo; 1071. Solicita a construção de banheiros públicos na Praça Central do 
Distrito de São João Novo; e 1072/2015. Solicita a instalação de duas coberturas na 
Estrada do Paiol, Fazenda Roma, para proteger as crianças que aguardam pelo transporte 
escolar.  
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Moções: 
1. Vereador José Carlos de Camargo nº 139/2015. De Congratulações à Cia Verde e 

Amarelo pela realização da Escolha da Rainha e Queima do Alho da Exposição 
Agropecuária; 

2. Vereador Adenilson Correia nº: 140. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
Ilma Henriques Costa e Silva; 144. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Jaime 
Domingues Rollo; e 145/2015. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Gislaine 
Villa de Oliveira. 

3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira nº: 141/2015. De Congratulações a Lucas 
Furtado pelo seu ingresso e desempenho no Programa Masterchef. 

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo nº: 142/2015.  De pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Ney Pereira Borges Filho; 

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

1. Moções de Congratulações nºs: 139 e 141/2015 – Foram aprovadas por unanimidade, 
em única discussão e votação simbólica; 

2. Moções de Pesar – nºs: 140, 142, 144 e 145/2015 - a Mesa Diretora a encaminhará; 
3. Indicações – nºs 1015, 1021, 1023 e 1024, 1025 a 1072/2015 – a Mesa Diretora as 

encaminhará. 
Tribuna: 

1. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala sobre a Avenida Bandeirantes que fica fecha-
da todos os domingos para recriação da população, um Projeto de sua autoria aprovado no 
ano de 2009, e no domingo estava cheia de pais e filhos tendo uma manhã de lazer. Diz 
que um cidadão utilizou de seu veículo para falar mal do Projeto do domingo de lazer, mas 
estava junto com sua família na Avenida Bandeirantes, e pede para que essa pessoa use o 
meio de comunicação para fazer o bem para o Município e convidar a população a   apro-
veitar esse benefício.  

2. Vereador Adenilson Correia (Mestrea Kalunga): Comenta sobre o Distrito de Maylasky, 
no qual vem fazendo o seu papel pedindo e fiscalizando através de Leis, Ofícios, Requeri-
mentos e Indicações. Parabeniza a todos que organizaram o Rodeio que ocorreu no Muni-
cípio, no Centro de Evento “Vasco Barioni”, no qual é uma responsabilidade muito grande, 
por isso, parabeniza a todos os envolvidos. Agradece ao Departamento de Obras, pelo de-
sassoreamento no córrego atrás da Creche Adelina Mischiatti Caparelli, e toda região, in-
cluindo o Jardim Ponta Porã, ressalta que sempre estará ao lado da população, sendo um 
porta voz do povo e também reivindicando as benfeitorias. Fala sobre os serviços de roça-
da, capinação e limpeza, que a população fez um mutirão para realizar a limpeza na Praça, 
pois cansaram de esperar pelos serviços da Prefeitura, mas que felizmente a equipe de 
limpeza foi até o local e terminou os serviços, dando uma maior revitalizada na Praça. Diz 
que o Prefeito assumiu junto a esse Vereador que irá fazer uma ciclovia que sairá de trás 
do pontilhão, passará pela Rua Benedita dos Santos Caparelli, e Rua Getulio Ribeiro dos 
Santos,e que esse benefício será muito bom para a população do Distrito de Maylasky. Fa-
la que chegou um caminhão de areia para o Campo de Maylasky e espera que até o mês 
de Agosto possa inaugurá-lo.  

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que alguns Vereadores dizem não querer 
criticar a administração, mas que cobrar não é criticar, pois mesmo cobrando já é difícil de 
alguma benfeitoria acontecer na Cidade. Diz sobre a falta de limpeza, roçada e capinação, 
que acontece em toda a Cidade, tendo em vista que é pago um valor caro para a empresa 
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que presta serviço. Comenta que na Estrada do Condor foi passada a máquina, porém um 
serviço de má qualidade, que se ocorrer uma chuva volta todos os buracos.  

4. Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que vem pedindo inúmeras vezes para que seja 
passada a máquina na Estrada do Caetê, pois está cheia de buracos causando transtornos 
aos que passam pelo local 

5. Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala sobre o Distrito de Maylasky, que é 
uma vergonha a população ter que fazer os serviços de limpeza, e fica se perguntando on-
de está a equipe de roçada que recebe cinco milhões, uma vez que, não estão fazendo 
nenhum serviço pela Cidade.  

6. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que é preciso verificar como é pago a 
roçada, pois é absurdo a Cidade ficar tomada pelo mato alto. Diz que a administração atual 
não faz nenhuma obra, nenhum replantio de árvore, nada para a população. Fala que era 
para ser feito uma lombada em um local que necessita, mas passou para outro lugar só 
para beneficiar um parente. 

7. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Agradece ao Presidente Flávio Andrade de 
Brito, por ter adiado a votação da Ata. Fala que esteve na Casa Civil com o Ex-Prefeito E-
faneu, junto com o Vice- Presidente do PSDB o Senhor Cláudio Góes para prestigiar a as-
sinatura do Projeto de Lei de autoria da Deputada Maria Lúcia Amary, que é “Sorocaba Me-
tropolitana” que unificará as regiões. Comenta que houve problemas com o Jardim Santa 
Vitória, onde estão projetadas as Casas Populares, que serão de três a seis salários míni-
mos, e o Prefeito tem dito no Bairro, que este Vereador paralisou as obras. Explica que se 
toma algumas atitudes é porque foi acionado pela população para fiscalizar, e que pede 
para que o Prefeito se tiver algo para falar com este Vereador ligue ou fale pessoalmente, 
mas o que não dá e para aceitar o Prefeito invadir área particular, cortando mata nativa e 
depois tentar justificar dizendo que o Vereador  que interrompeu as obras. Diz para o fun-
cionário que destratou a dona do terreno da área desmatada que assim que tiver os Bole-
tim de Ocorrência em mãos pretende entrar com uma representação no Ministério Público. 
Fala em relação a alguns desentendimentos que ocorreu no Rodeio, e que o Prefeito preci-
sa dar o exemplo, e se provado o envolvimento da confusão os responsáveis precisam ser 
punidos.  

Ordem do Dia: 
1. 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”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e 
maioria simples; 

2. 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 segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

3. Requerimentos – nºs 102 a 104, 106 a 113, 115 e 117/2015. Foram aprovados por 
unanimidade, em única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Fala sobre a saúde do Município de São Roque, e que 

recebe muitas reclamações da Santa Casa, pois  a entidade enfrenta muita dificuldade, já 
que atende o Município de São Roque e região sem ao menos receber ajuda dos outros 
Municípios. Diz que vem cobrando melhorias para o Bairro do Pilão d’água, e cento e vinte 
residências não recebiam as contas de energia, mas que felizmente foram regularizadas as 
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contas, e tem outra situação que é a falta de roçada, capinação e limpeza, estradas aban-
donadas, e falta de regularização da coleta de lixo. Comenta que não fala aquilo que não 
vê, e se realmente for verdade que foi aplicado o dinheiro do Departamento de Cultura para 
a realização do evento do Rodeio, deixa registrado a sua tristeza, e mais uma vez a Cidade 
ficará exposta negativamente. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz sobre o desentendimento do Prefeito do 
Município com o Presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), na qual é inaceitá-
vel, tendo em vista que, o representante da Cidade tem que dar exemplo. Cumprimenta a 
organização do Rodeio, e que os mesmos façam a manutenção dos prédios públicos, pois 
há dois anos e meio a quadra do Bairro do Guaçu não recebe manutenção, cheia de fezes 
de pombo e falta de pintura no prédio. Fala que não foi construída nenhuma escola, cre-
che, quadras e nenhuma pintura nos prédios públicos do Município. Diz que esteve na San-
ta Casa e que uma senhora de 82 anos está há mais de duas semanas com o fêmur que-
brado e não tem nenhum quarto para poder esperar pela cirurgia.  Comenta que não é con-
tra os eventos que tem na Cidade, mas pede para que o Executivo faça obras e melhore a 
Cidade de São Roque para assim melhorar a vida da população. Explica que não é o Ve-
reador que faz, e sim o Prefeito, pois o papel do Vereador é de cobrar e fiscalizar, e infe-
lizmente o Executivo não vem realizando os serviços em prol à população 

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que continua cobrando a manutenção da Cidade, 
e pelo Bairro Jardim Vila Nova. Diz que as estradas estão esburacadas, sem nenhuma 
manutenção. Comenta não ser contra as festas do Município, mas que o Executivo tam-
bém faça as manutenções necessárias. Fala que vem cobrando da SABESP melhorias, já 
que uma Rua do Bairro São Rafael está com vazamento, e a empresa não vem cumprindo 
com suas obrigações. Fala sobre a Rua São Paulo, e que precisa de dois abrigos de ponto 
de ônibus para aqueles que esperam pelo meio de transporte. Diz sobre os postes que fi-
cam em frente às garagens dos moradores, foi pedido para tirar, e falta tirar um. 

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Costumo fazer da minha fala 
nesta Tribuna um relato das minhas atividades na semana, uma crônica do cotidiano do 
mandato a mim conferido. Tenho uma agenda  semanal sempre cheia de compromissos e 
atendimentos por todo o município. Procuro atender com atenção cada cidadão que me 
procura e apresenta sua demanda, todas são importantes para mim. Lamentavelmente, 
hoje tomo a liberdade e a atenção de vocês para fazer da fala desta sessão do dia 15 de 
junho, um desabafo. Dois anos e meio passados do mandato,demonstro publicamente a 
minha insatisfação, para não dizer até uma certa amargura: Não se vê nada de realmente 
significativo na condução política da cidade que mude de fato a vida das pessoas ou me-
lhore a qualidade de vida dos moradores da nossa cidade. Nenhum projeto de real signifi-
cância para a vida dos munícipes tem sido enviado pelo Executivo e debatido por esta ca-
sa. Faço com zelo e empenho o meu papel de representante da população: tenho dezenas 
de projetos de lei pensados para diversas áreas e aprovados com apoio dos meus colegas 
de Plenário. No entanto, vejo que muitos deste projetos se transformarão rapidamente em 
letra morta, não foram postos em prática pela Prefeitura e  sequer saíram do papel. Tenho 
mais de 1000 ofícios e indicações apresentados, indicados em sua imensa maioria pelo 
próprio munícipe, mas que serviram como bola de papel em cestos de lixo, pois sequer 
20% deles foram realmente atendidos pela Prefeitura. Chego a duvidar se de fato foram 
mesmo lidos. Tapar buraco, roçar o mato, limpar as ruas: isto é obrigação da Prefeitura! Eu 
não fui eleito para isto. Eu fui eleito para discutir os problemas da cidade de São Roque fui 
eleito pra discutir Plano Diretor, fui eleito para discutir Segurança, Saúde, Educação, pro-
blemas reais. Não vim para cá para pedir para a Prefeitura tapar um buraco, pois isto é o-
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brigação dela. Aonde está o Projeto de Revisão do Plano Diretor? Dois anos e meio de 
Mandato se passaram sem que viesse a Revisão do plano Diretor para esta Casa, que pu-
desse destravar algumas áreas e criasse um Distrito Industrial, mas até hoje nem ouvi falar 
que algo parecido possa ser enviado para este Plenário debater. Fui eleito para discutir 
Saúde, que é o principal problema do município e do Brasil e não vejo nenhuma mudança 
significativa nos rumos da Saúde no Município de São Roque. O único projeto de relevân-
cia que veio para esta casa sobre Saúde, eu mesmo fiz questão de derrubar, aquele que 
permitia as OSSs a terceirização de todas as UBS do  município, ou seja, uma verdadeira 
temeridade. São Roque precisa de um novo Hospital e de um novo projeto para a área de 
Saúde, mas isto não é comentado e não enviado para esta Casa. Fui eleito também para 
ajudar a incrementar  o Turismo da Cidade: criei a Feira de Artesanato no Centro que foi 
abandonada pela administração, que não investiu um real sequer na contratação de músi-
cos ou na divulgação do produto dos nossos artesãos, muitos, por falta de movimento, a-
cabaram abandonando o projeto. Enquanto isto investem milhares de reais em músicos de 
fora da cidade, como fizeram na malfadada Mostra Cultural de Verão. Peço sinceras des-
culpas pelo meu desabafo, mas também sou cidadão e me entristeço muito ao saber que 
os grandes problemas da nossa cidade não estão sendo atacados na sua raiz e que não 
são enviados para o Debate nesta casa. A estrutura da Prefeitura é muita cara para o cida-
dão, que paga uma das cargas tributárias mais caras do mundo e merece no mínimo servi-
ços públicos decentes. A população está cansada de assistir a farra feita com dinheiro pú-
blico. Para finalizar, infelizmente, esta fala de hoje, como não me furto a expressar a minha 
opinião e como quem cala consente, eu termino esta fala lamentando profundamente a 
suposta briga ocorrida no recinto do Rodeio entre figuras importantes da Administração 
local e políticos. É lamentável e vergonhoso para a cidade de São Roque se esta denúncia 
gravíssima for comprovada. Como cidadão, eu repudio veementemente este tipo de atitu-
de, que denigre a imagem da cidade de São Roque. 

Encerram-se os trabalhos às 20h34min. 
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