Ata da 22ª Sessão Ordinária de 29 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 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: José Antonio de Barros.
Início dos trabalhos às 18h10min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes.
A Ata da 21ª Sessão Ordinária, realizada em 22 de Junho de 2015, foi lida e aprovada por
unanimidade;
A Ata da 23ª Sessão Extraordinária, realizada em 22 de Junho de 2015, foi lida e aprovada
por unanimidade;
A Ata da 24ª Sessão Extraordinária, realizada em 22 de Junho de 2015, foi lida e aprovada
por unanimidade;
O 1º Secretário faz a leitura da Ata da 2ª Sessão Solene Alusiva ao Dia da
Comunidade Italiana, de 03/06/2015.
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei Complementar nº 003-L, de 18/03/2015, de
autoria do Vereador José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a isenção da cobrança de
taxas de expediente, referentes à recepção de requerimentos, documentos e outros papéis
para entidades filantrópicas na Prefeitura da Estância Turística de São Roque”. O Vereador
José Carlos de Camargo, autor da propositura, solicitou o adiamento por 02 (duas) sessões
ordinárias. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade, em única discussão,
votação nominal e maioira simples.
Projetos do Executivo
Projeto de Lei nº 067-E, de 23/06/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 242.000,00 (duzentos e
quarenta e dois mil reais), no orçamento vigente”; e
Projeto de Lei nº 068-E, de 23/06/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões
de reais), no orçamento vigente”.
Projetos do Legislativo
Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 062-L, de 24/06/2015, de autoria do
Vereador Etelvino Nogueira, que “Insere parágrafos ao Art. 326, da Lei Orgânica do
Município, instituindo o Orçamento Impositivo na Estância Turística de São Roque”;
Projeto de Lei nº 061-L, de 25/06/2015, de autoria do Vereador Luiz Gonzaga de Jesus,
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do Executivo enviar relatório mensal sobre a
execução de coleta, tratamento e destinação final do lixo na Estância Turística de São
Roque, e dá outras providências”; e
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3. Projeto de Resolução nº 017-L, de 26/06/2015, de autoria do Vereador Etelvino
Nogueira, que “Altera a redação do Artigo 209, do Regimento Interno da Câmara Municipal
da Estância Turística de São Roque”.
Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
1. Vereador Etelvino Nogueira: – nº: 120/2015. Solicita informações referentes à Lei
Municipal n° 4.422, de 19/05/2015, que “Dispõe sobre a organização dos serviços de
Transporte Público Coletivo de Passageiros da Estância Turística de São Roque e dá outras
providências”;
2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nº: 124/2015. Solicita informações sobre a
possibilidade de construção de uma lombofaixa na Avenida Paes Leme, em frente à Igreja
Batista Nova Aliança, Jardim Bandeirantes;
3. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nº: 125/2015. Solicita informações
sobre a possibilidade de pavimentação asfáltica da Rua Bernardino de Jesus, Distrito de
Maylasky; e
4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 126/2015. Solicita cópia de todos
os comprovantes de depósitos feitos na conta do Fundo de Seguridade Social, de janeiro a
junho de 2015.
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
1. Vereador Flávio Andrade de Brito - nº: 1144. Solicita instalação de tubos de esgoto
nos córregos, atrás do mercado “Família” e do “Clube 7 de Setembro”, no Distrito de São
João Novo; 1145. Solicita limpeza do córrego que fica atrás do Clube 7 de Setembro e
mercado Família, Distrito de São João Novo; 1146. Solicita a retirada dos entulhos jogados
atrás da arquibancada no campo 7 de Setembro, Distrito de São João Novo; 1149. Solicita
providências em relação aos pombos da quadra poliesportiva da escola Ciclo I e Ciclo II, no
Distrito de São João Novo; 1150. Solicita recapeamento asfáltico na Rua Aiglê Medeiros de
Oliveira, Distrito de São João Novo; 1155. Solicita a execução de serviços de reforma,
pintura e colocação de piso emborrachado na quadra poliesportiva da Escola Ciclo I e Ciclo
II, no Distrito de São João Novo; 1151. Reitera pedido feito através da Indicação n°
108/2015, solicitando a construção de campos de areia nos bairros São João Velho, São
Julião, Volta Grande, Vila Antártica, Garcia e no Distrito de São João Novo, localizados no
Distrito de São João Novo; 1152. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1710/2013,
solicitando informações sobre a possibilidade de permanência de um Guarda Municipal nas
dependências da EMEF Profª. Sônia Maria Abreu Ghilardi (Ciclo II) no Distrito de São João
Novo; 1153. Reitera pedido feito através da Indicação n° 109/2015, solicitando a
construção de uma pista de skate no Distrito de São João Novo; e 1154/2015. Solicita
ser viços de limpeza, roçada, capinação e coleta de lixo na EMEI, no Distrito de São João
Novo;
2. Vereador José Carlos de Camargo: – nº 1156/2015. Solicita que seja executado
serviços de motonivelamento e cascalhamento no final da Alameda I e Vinhedos I, Bairro
Paisagem Colonial;
3. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) - nºs: 1157. Reitera pedido feito
através do Ofício Vereador n° 1185/2015, solicitando remoção urgente de lixo no início da
Rua Dom Ernesto de Paula, Bairro Jardim Suíça Paulista, sentido museu Dom Ernesto de
Paula; 1158. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador n° 1190/2015, solicitando com
urgência “operação tapa-buraco” em frente aos imóveis n°s 755 e 756 da Avenida das
Palmeiras, Bairro Jardim Suíça Paulista; 1159. Reitera pedido feito através do Ofício
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Vereador n° 1184/2015, solicitando motonivelamento, cascalhamento e pavimentação
asfáltica de vias públicas do Jardim Suíça Paulista; 1160. Reitera pedido feito através do
Ofício Vereador n° 1186/2015, solicitando com urgência roçada, capinação,
motonivelamento e colocação de raspa de asfalto na Rua Dom Ernesto de Paula, Jardim
Suíça Paulista; 1161. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador n° 1188/2015,
solicitando com urgência motonivelamento e colocação de raspa de asfalto na Rua das
Hortências, Bairro Jardim Suíça Paulista; e 1162/2015. Solicita, urgentemente,
motonivelamento, cascalhamento e manutenção na Rua Juracy Resende de Oliveira e, o
mais rápido possível, a pavimentação asfáltica da citada via
4. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1163. Reitera pedido feito através da Indicação n°
1121/2015, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada nas Ruas
Azaléia, das Rosas, das Hortências e das Orquídeas, localizadas no Portal do Carmo, Bairro
do Carmo; 1164. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1118/2015, solicitando a
implantação de lombadas na Estrada Municipal do Carmo, (próximo mercado Portal e
Laboratório Tecam); 1165. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1050/2015.
Solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento nas seguintes vias: Rua Estrela
Branca, Estrela Azul, Álvaro Augusto Fernandes, Antônio Firmino de Moraes, Sofia Torres
Vieira, Travessa das Torres, localizadas nas proximidades do Jardim Camargo, Bairro do
Carmo; 1166. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1120/2015, solicitando serviços
de motonivelamento e cascalhamento pra Estrada Municipal do Caetê; 1171. Reitera
pedido feito através da Indicação n° 804/2015, solicitando serviços de motonivelamento,
cascalhamento e roçada párea a travessa do Mikami, Rua das Gralhas, Alameda João de
Barro, Rua Patativa e Estrada do Mikami, no Loteamento Coopertec, Bairro do Carmo;
1172. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para Estrada do Aguassaí até
a cabeceira da ponte Osmar Braz da Costa; 1173. Reitera pedido feito através da Indicação
n° 1048/2015, solicitando execução de serviços de limpeza na tubulação de águas pluviais
em trecho da Travessa Ernesto Firmino de Moraes, próximo sítio das Pedras localizadas no
Bairro do Caetê; 1174. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1114/2015, solicitando
reparo na ponte localizada na Estrada Municipal do Caetê; 1175. Reitera pedido feito
através da Indicação n° 991/2015, solicitando serviços de manutenção na ponte de madeira
para acesso de pedestres à Vila Lino; e 1176/2015. Solicita a colocação de braços de
iluminação pública para atender as vias localizadas no Loteamento Recanto do Sabias;
5. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 1167. Reitera Indicação n° 718/2014,
solicitando poda de todas as árvores da Rua Castro Alves, Bairro Junqueira; 1168. Reitera
Indicação n° 1315/2013, solicitando reforma dos campos de futebol de areia localizados na
Vila Nova São Roque; 1169. Solicita recapeamento asfáltico em toda extensão das
Avenidas Piracicaba e Jaboticabal, Vila Nova; e 1170/2015. Reitera a Indicação n°
95/2013, solicitando a reforma dos campos de futebol de areia localizados nas ruas Manoel
Lessa e Jayme Carvalho Brito, Jardim Marieta;
6. Vereador Alacir Raysel – nºs: 1178. Reitera a Indicação n° 1005/2015, solicitando
implantação de lombada na Rua Vinícius de Moraes, altura do n° 160, Bairro Gabriel Piza;
1179. Solicita manutenção na pavimentação asfáltica em frente aos imóveis n°s 165 e 189,
localizados na Rua Vinícius de Moraes, Gabriel Piza; 1180. Reitera a Indicação n°
1032/2015, solicitando pavimentação asfáltica da Viela Noé Pedroso, Jardim Nova
Brasília/São Rafael; 1181. Reitera a Indicação n° 356/2015, solicitando complementação
do passeio público na Estrada do Vinho, Km 1, Gabriel Piza; 1182. Reitera a Indicação n°
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1103/2015, solicitando operação “tapa-buracos” nas vias públicas do Jardim Villaça e
JARDIM Mosteiro; 1183. Reitera a Indicação n° 1102/2015, solicitando a pintura de duas
faixas de pedestres na Avenida Prefeito José Fernandes Zito Garcia, Bairro Taboão,
conforme croqui anexo; 1184. Reitera a Indicação n° 1101/2015, solicitando pintura de
faixa de pedestres na Avenida São Manoel, em frente ao Supermercado Estância, Jardim
Villaça; 1185. Reitera a Indicação n° 868/2015, solicitando manutenção do campo de
futebol socyete e implantação de espaço para lazer com play ground, na área localizada na
Avenida Guilherme de Almeida e Rua Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza; 1186. Reitera a
Indicação n° 1108/2015, solicitando os serviços de abertura, implantação de guias e
sarjetas, rede coletora de esgoto, rede de água, pavimentação asfáltica e iluminação
pública, na Rua Dom José Gaspar, até o seu término na Rua Paulo V; e 1187/2015.
Solicita medidas para execução dos serviços de limpeza, poda e corte das árvores
(eucalipto), no passeio público da Rua Menotti Del Picchia, altura do n° 103, Gabriel Piza;
7. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1188. Solicita a realização de serviços de
desratização nos bueiros localizados no Distrito de São João novo; 1189. Solicita a
instalação de placas com a indicação dos Bairros Fazenda Roma, Garcia, Ponte Preta,
Fazenda Butantã e Araçariguama, no Distrito de São João Novo; 1190. Solicita que o
Executivo interceda junto ao DER visando à implantação de uma lombada, faixa de
pedestres ou radar na Rodovia Benedito Renê Silva, na entrada do Bairro Santa Terezinha,
Distrito de São João Novo; 1191. Solicita a colocação de um abrigo de ônibus na Rodovia
Engenheiro Renê Benedito Silva, próximo ao Pesqueiro Vale Verde, Bairro Volta Grande,
Distrito de São João Novo; 1192. Solicita a troca de lâmpadas amarelas pelas lâmpadas
fluorescentes no centro comercial do Distrito de São João Novo; 1193. Solicita a instalação
de uma cobertura na entrada do Posto de Saúde de São João Novo; 1194. Solicita a
instalação de duas lombadas na Rua José Benedito Rodrigues, em frente aos n°s 127 e 207,
e uma lombada na Rua João Franco do Amaral, junto a Praça Takeshi Ishimaru, no Distrito
de São João Novo; 1195. Solicita colocação de um portão ou corrente no final da Rua
Antonio Luis Espinha, acesso ao lado da arquibancada do Campo 7 de Setembro, Distrito de
São João Novo; 1196. Solicita reforma do playground instalado na Cancha de Bocha,
Distrito de São João Novo; e 1197/2015. Solicita a instalação de câmeras de segurança
no Centro Comercial de São João Novo;
8. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 1198. Reitera pedido feito através
do Ofício Vereador n° 53/2012, solicitando rede de esgoto, rede de água, rede para águas
pluviais, guias, sarjetas e asfaltamento nas seguintes vias localizadas no Bairro do Taboão,
“Rua Dr. Júlio de Lucca”, “Rua das Castanheiras”, “Rua das Tuias” e “Rua dos Hibiscos”;
1199. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador n° 22/2012, solicitando guias,
sarjetas, rede para águas pluviais, rede de esgoto, asfalto e troca de todos os postes de
madeira por postes de concreto na Rua Roque Soares de Camargo, Jardim Santa Maria,
Gabriel Piza; 1200. Reitera pedido feito através da Indicação n° 904/2014, solicitando
pavimentação asfáltica, implantação de sistema de drenagem e demais benesses para a
Rua Achiles de Moraes, localizada no bairro do Sorocamirim; 1201. Reitera pedido feito
através da Indicação n° 1079/2012, solicitando asfaltamento do restante da Avenida
Antonio Pannellini; 1202. Reitera a Indicação n° 353/2009, solicitando a conclusão do
asfalto da Estrada dos Mendes; e 1203/2015. Reitera pedido feito através da Indicação n°
832/2013, solicitando pavimentação asfáltica e drenagem nas vias: Rua dos Marfins,
Avenida dos Cedros, Ipê, Guarantã, Jequitibá, Eucaliptos, Jacarandá, Pinheiro, Caviúna e
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Estrada Marilu, Jardim Santa Vitória, Campininha.
Moções:
Vereador José Antonio de Barros – nºs: 147. De Congratulações ao São Roque Clube
pela passagem do seu 52° Aniversário em 07 de junho de 2015; 152. De Pesar pelo
falecimento do estimado Ex-Vereador Celso Grande; e 155/2015. De Pesar pelo
falecimento do estimado Senhor Cironi Aldegheri;
Vereador Alacir Raysel – nºs: 153. De Pesar pelo falecimento do estimado Ernesto Del
Sarto; e 154/2015. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Isaura de Jesus
Brunetti;
Vereador José Calos de Camargo – nºs: 157. De Pesar pelo falecimento da estimada
Senhora Maria Aparecida Rosa Teobaldo; e 158/2015. De Pesar pelo falecimento do
estimado Pedro Paulo dos Santos;
Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nº: 159/2015. De pesar pelo falecimento da
estimada Senhora Iris Ester Lombardi; e
Vereador Etelvino Nogueira – nº: 160/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado
Senhor Antonio Raimundo.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moção de Congratulações – nºs: 147/2015 – foi aprovada por unanimidade
Moções de Pesar – nºs: 152, 153, 154, 155, 157 a 160/2015 - a Mesa Diretora a
encaminhará;
Indicações – nºs 1144 a 1146, 1149 a 1203/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala que junto com o Vereador Mauro Salvador
Sgueglia de Góes esteve na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, na presença
dos responsáveis pela CPTM e com o Senhor Roque Gabriel Rodrigues, Diretor de Turismo
da Cidade de São Roque, que trataram sobre o Projeto do Trem Turístico. Diz que a CPTM
informou que o custo aproximado para a manutenção das linhas, uma vez que não foram
feitos estudos ainda, é de quase três milhões de reais por km. Comenta que a Secretaria de
Turismo informou que a solução é buscar parcerias privadas para viabilizar o recurso para a
manutenção.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Parabeniza a Comissão que trata do Projeto da Maria Fumaça, no qual estão sendo atuantes em prol ao Município de São
Roque, mas que o valor informado pela CPTM está fora da realidade do Município
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz que é difícil conseguir recursos através das
empresas privadas, mas não impossível. Explica que a empresa de chocolate Hershey’s tem
o interesse de ajudar e colocar o trem em movimento. Comenta que gostaria que o valor
fosse menor para viabilizar o Trem. Fala que esteve com o Secretário de Habitação, Rodrigo
Garcia, junto a sua equipe e que todos estão empenhados para poder viabilizar a regularização imobiliária no Município de São Roque, e entregar mais de cinco mil matrículas.
Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Fala sobre a Praça do Distrito de
Maylasky, que começaram as reformas de reestruturação, porém não foi concluída, causando insatisfação a este Vereador e aos moradores do Distrito. Diz que o povo fica fazendo críticas à este Vereador, mas explica que o Executivo é quem executa os serviços o Vereador só fiscaliza a conduta dos mesmos. Comenta sobre o desrespeito com o dinheiro
público da Cidade de São Roque, e que falta planejamento em relação ao recapeamento do
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Município, uma vez que, a SABESP fica abrindo ruas e calçadas. Fala que é Vereador de
toda a Cidade e não só do Distrito de Maylasky que por sinal os moradores vêm sofrendo
com as faltas de manutenções.
3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que o Vereador fica reclamando da Sabesp,
mas que na gestão passada tiveram a oportunidade de votar favoráveis ou não ao contrato,
e que apenas um Vereador foi contra, que é este Vereador. Comenta que tiveram a oportunidade de fazer diferente, infelizmente não existe comunicação por parte do Executivo com
a SABESP.
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que no começo do mandato
atual muito se criticava a SABESP na gestão passada, entretanto, na gestão atual foi trocado o gerente e não melhorou em nada, já que não tem planejamento.
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Comenta que para lembrar o Vereador
Alfredo Fernandes Estrada, este Vereador também foi contra ao contrato da SABESP
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que nem prolongamento de rede não é
feito no Município.
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz sobre o preço do quilo do
frango, e não entende porque na merenda da Cidade de São Roque está mais caro
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que com relação à regularização imobiliária,
na gestão passada existia o núcleo de regularização, em que as pessoas levavam os documentos o juiz assinava e o terreno já estava no nome da pessoa. Diz que a administração
atual não fez nenhuma creche, e nem reformou as existentes, uma vez que, a falta de vagas nas creches resulta no desemprego das mães que não tem com que deixar os filhos.
4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala sobre as matérias que os jornais
locais colocaram com relação a Estrada de terra que liga as Cidades de Alumínio com Mairinque, em que as máquinas da Prefeitura de São Roque estavam fazendo trabalhos de motonivelamento e cascalhamento.
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que fará um Ofício para convocar o Diretor de Obras para prestar esclarecimentos nesta Casa de Leis.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta sobre uma matéria que foi
passada no programa “Fantástico”, com relação à Cidade de Uberlândia, no qual relataram
sobre o superfaturamento da merenda, e procuraram o Ministério Público para relatarem o
descaso. Diz que na Cidade de São Roque infelizmente essa atitude não acontece, uma vez
que tudo é superfaturado.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que teve um leilão de carros, mas
que o Executivo não teve cuidado em fazer uma boa avaliação e vender por um preço melhor.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que está fiscalizando a invasão do
terreno da Estrada Marilu, e ao conserto da estrada de terra que liga a Cidade de Mairinque
com Alumínio.
5. Vereador Etelvino Nogueira: Fala sobre as condições das Estradas de terra do Bairro do
Carmo que precisa de manutenção. Comenta que em qualquer lugar que vai a população
cobra melhorias, tanto na saúde, educação, segurança e manutenção como um todo do
Município. Diz sobre a questão da SABESP e que se não tivesse a mesma na Cidade, seria
pior e que existem problemas assim como qualquer outro Município, mas a SABESP faz um
bom trabalhando, lembrando que devido a competência do antigo gerente, São Roque não
teve falta de água. Fala que não se arrepende de, no passado, ter votado favorável ao con-
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trato da SABESP. Diz sobre a educação e cumprimenta todos os Vereadores que votaram
no Plano Municipal de Educação, entretanto foi apresentada uma Emenda de autoria deste
Vereador em que destina-se 2 %, mas que foi ampliada pelo Vereador Marcos Augusto
Issa Henriques de Araújo para 3 % e a intenção é de que 3 % do orçamento da Educação
seja utilizado 50 % para melhorar a estrutura do período integral e os outros 50% ser adotado na inclusão, porém em uma reunião a Diretora de Educação, a Senhora Márcia Costa
Nunes de Jesus questionou a Emenda o que deixou este Vereador um pouco triste pela situação. Fala que a Diretora está para defender a Educação do Município e não para defender merenda superfaturada. Comenta que o Executivo não faz pesquisas de valores, e acabam gastando muito. Diz que existe uma dificuldade por parte dos Professores em cuidar
de todas as crianças, não existe inclusão social e não tem nenhuma ampliação de escolas e
creches, tendo em vista que a população está aumentando e não existe nenhum planejamento por parte do Executivo.
Ordem do Dia:
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, de autoria do Poder Executivo), que
Autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com o Sindicato do Comércio Varejista de São
Roque e Região – SINCOMÉRCIO”. Foi rejeitado por unanimidade, em única discussão,
votação nominal e maioira absoluta;
Projeto de Decreto Legislativo nº 001-L, de 14/01/2015, de autoria do Vereador
Adenilson Correia, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadania ao Senhor Marco
Antonio Magalhães”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e
maioira qualificada;
Projeto de Decreto Legislativo nº 002-L, de 16/01/2015, de autoria do Vereador
Rodrigo Nunes de Oliveira, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadania ao Senhor
Rômulo Guimarães Rodrigues”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação
nominal e maioira qualificada;
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”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão,
votação nominal e maioira simples;
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 da Estância Turística de São Roque”. Foi
aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioira absoluta;
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”; e Emenda nº 001-L. A Emenda foi aprovada por 11 (onze)
votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares,
Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José
Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo,
Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy; e 02 (dois) votos contrários
dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada e Rodrigo Nunes de Oliveira; e o Projeto de
Resolução foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia,
Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio
de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Carlos de Camargo, Luiz
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Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de
Góes e Rafael Marreiro de Godoy; e 01 (um) voto contrário do Vereador Rodrigo Nunes de
Oliveira, em única discussão, votação nominal e maioira absoluta;
7. Projeto de Decreto Legislativo nº 007-L, de 08/06/2015, de autoria do Vereador
Etelvino Nogueira, que “Dispõe sobre a concessão de Placa Homenagem à Dra. Maria de
Fátima Euzébio Malachias”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação
nominal e maioira qualificada;
8. Projeto de Decreto Legislativo nº 008-L, de 08/06/2015, de autoria do Vereador
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, que “Dispõe sobre a concessão de Placa Homenagem à
Senhora Augusta Arruda de Paula Santos”. Foi aprovado por unanimidade, em única
discussão, votação nominal e maioira qualificada;
9. Projeto de Decreto Legislativo nº 009-L, de 08/06/2015, de autoria do Vereador Israel
Francisco de Oliveira, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão São-roquense ao
Senhor Hélio Antonio de Oliveira”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão,
votação nominal e maioira qualificada;
10. Projeto de Decreto Legislativo nº 010-L, de 08/06/2015, de autoria do Vereador José
Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a concessão de Medalha do Mérito Vasco Barioni ao
Senhor Osmar Henrique Villaça Boccato”. Foi aprovado por unanimidade, em única
discussão, votação nominal e maioira qualificada;
11. Projeto de Decreto Legislativo nº 011-L, de 08/06/2015, de autoria do Vereador Flávio
Andrade de Brito, que “Dispõe sobre a concessão de Medalha do Mérito Barão de
Piratininga ao Senhor Ludovico Ceccato”. Foi aprovado por unanimidade, em única
discussão, votação nominal e maioira qualificada;
12. 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
Religiosidade Espírita de São Roque”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão,
votação nominal e maioira simples;
13. 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”. Foi aprovado por
unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioira simples;
14. Projeto de Decreto Legislativo nº 012-L, de 15/06/2015, de autoria do Vereador
Rafael Marreiro de Godoy, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Sãoroquense ao Dr. José Renato Nalini”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão,
votação nominal e maioira qualificado;
15. Projeto de Lei nº 060-E, de 01/06/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Pode Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 252.154, 84 (duzentos e
cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), no
orçamento vigente”. Foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson
Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio
Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Carlos de Camargo,
Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia
de Góes e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 01 (um) voto contrário do Vereador Rafael Marreiro
de Godoy, em primeira discussão, votação nominal e maioira absoluta;
16. Projeto de Lei nº 061-E, de 09/06/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 144.999,00 (cento e quarenta e quatro
mil, novecentos e noventa e nove reais)”. Foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis dos
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Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes
Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira,
José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo,
Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 01 (um) voto contrário do
Vereador Rafael Marreiro de Godoy, em primeira discussão, votação nominal e maioira
absoluta;
17. Projeto de Lei nº 062-E, de 10/06/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 72.223,80 (setenta e dois mil, duzentos
e vinte e três reais e oitenta centavos)”. Foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis dos
Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes
Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira,
José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo,
Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 01 (um) voto contrário do
Vereador Rafael Marreiro de Godoy, em primeira discussão, votação nominal e maioira
absoluta;
18. Redação Final ao Projeto de Resolução nº 010-L, de autoria da Comissão Permanente de
Constituição, Justiça e Redação, que “Altera dispositivos na Resolução nº 13/91-L referentes
ao tempo de uso da Tribuna e Explicação Pessoal”. Foi aprovada por 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo
Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco
de Oliveira, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy; e 01 (um)
voto contrário do Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
19. Requerimentos – nºs 124 a 126/2015. Foram aprovados por unanimidade, em única
discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Flávio Andrade de Brito: Agradece os moradores do Bairro Jardim Santa
Terezinha (Cruzeiro), no Distrito de São João Novo por confiar no seu trabalho e ao Engenheiro Chefe do DER, o senhor Vivaldo. Fala que fez vários Ofícios para colocação de lombada eletrônica no bairro mencionado, uma vez que os moradores estavam clamando por
questões de segurança, mas infelizmente não estava obtendo respostas, e pessoalmente
conversou com o senhor Vivaldo, e este atendeu o seu pedido. Comenta que já ocorreram
três acidentes no trecho em que será implantada a lombada, por isso, se faz necessária a
sua colocação.
2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador Flávio Andrade de Brito
pela luta e conquista de estar implantando a lombada. Fala que fez um Ofício ao DER com
relação a falta de cuidados com o acesso e que colocaram um radar mas que o mesmo
não funciona e encontra-se virado para fora da pista. Diz que muitos acidentes já ocorreram e não foi tomada nenhuma atitude para a segurança dos que transitam pelo local.
Comenta a respeito da merenda no Município e que no ano passado foi um dos Vereadores
a fazer denúncia contra o valor elevado de alguns alimentos. Explica que foi passado no
programa “Fantástico” uma reportagem sobre a Prefeitura de Uberlândia recebendo denúncias da merenda escolar, pois está se pagando um valor que acham estar superfaturado, e no Município de São Roque é mais alto os valores do alimento, porém nada é feito,
considerado normal e aceitável. Fala sobre as escolas sem manutenções e a falta de cons-
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trução de uma creche/escola. Diz que a quadra do Bairro Guaçu encontra-se fechada por
estar cheia de pombos e fezes, sem contar o portal da Cidade que está abandonado sem
ao menos pintura. Comenta sobre o leilão que foi realizado na semana passada, de veículos e máquinas do Município, e ficou sabendo que foram vendidos equipamentos por baixo
preço, e que isso é um descaso com o dinheiro público.
3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz sobre a ponte localizada na Avenida Jaboticabal,
que no ano de 2013 foi iniciada uma reforma, entretanto não foi finalizada, porém passam
caminhões e ônibus todos os dias e moradores temem que uma hora ou outra ela venha a
cair. Fala que já solicitou ao Executivo uma reforma e não recebe nenhuma resposta do
mesmo. Comenta que os moradores vem sofrendo pela falta de manutenção do Município.
Diz que na Vila Nova precisa-se de recapeamento, uma vez que a estrada encontra-se
cheia de buracos. Fala que o Vereador é criticado e visto como o que não faz nada, mas
deixa claro que o papel do Vereador é fiscalizar o Prefeito, que não vem atendendo ao pedido dos Vereadores.
4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nesta sessão de 29 de junho,
uso mais uma vez a tribuna para prestar contas do meu mandato à população trabalhadora do Município. Na edição de nº 4.931, de 26 de junho de 2015, de “O Democrata”, página A4, fui citado diretamente pelo Prefeito, em resposta ao meu desabafo nesta tribuna
reproduzido literalmente pelo jornal. Contudo, avalio que esta nota publicada contra mim
não é um fato isolado: é parte de um processo sistemático de perseguição, calúnia e difamação, originado desde o meu voto favorável à abertura do processo de investigação da
compra dos parquinhos pela Prefeitura por cento e seis mil reais. Desta vez, não foram
cargos de confiança usados para espalhar boatos ou para me caluniar em redes sociais em
horário de serviço, nenhum destes punido pela Prefeitura. Recuso-me a descer ao baixo
tom da nota, repleta de ilações maldosas e de mau gosto. Difícil mesmo acreditar que o
Prefeito a tenha escrito, ela é própria de sua fraca assessoria de imprensa. Jamais tomarei
o precioso tempo do cidadão com mazelas de cunho pessoal, mais adequadas ao campo
da psicanálise do que o da administração pública. Embora repleta de maldades, a nota
confirma algumas das realizações que meu mandato obteve: mesmo sendo boicotado pela
administração desde o seu início, obtive inúmeras conquistas reconhecidas pela população.
Porém, imaginar que eu estou sendo usado por quem quer que seja, é de uma ingenuidade tamanha que não cabe no mundo da política. Senhor Prefeito, estivemos juntos sim em
Campanha, pregando um governo popular e democrático. Como muitas outras pessoas, eu
também acreditei. Porém, se alguém se desviou deste caminho, não fui eu! A agenda negativa de fatos imposta pela Administração é a única responsável pela baixa aprovação nas
ruas, e não este ou qualquer outro vereador. Não me intimido com as práticas de ameaça
e truculência: sigo trabalhando tranquilo e altivo, como merece o cidadão, buscando a
evolução na qualidade de vida tão desejada por todos nós.Portanto, novamente a tentativa
de denegrir a minha imagem pessoal não surtiu nenhum efeito, ou seja, foi um verdadeiro
“tiro no pé”. A população não é ingênua e sabe separar o joio do trigo. Em relação ao passado, plantei morangos com minha família durante muitos anos, no nosso sitio em Canguera. Vendia a produção em restaurantes e até mesmo nas ruas. Tenho muito orgulho da
minha história. Finalizo a fala de hoje agradecendo à memória do meu saudoso pai, Sr.
Hélio Henriques de Araújo, um homem maravilhoso, honesto e humilde, de quem herdei a
fé em Deus e o desejo de ajudar as pessoas, e a quem devo os melhores caminhos da vida.
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5. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala sobre a falta de manutenção das
Estradas nos Bairros, e nada é feito, tendo em vista que os Vereadores vêm pedindo através de Ofício, que muitas vezes nem recebem respostas por parte do Executivo. Diz sobre
a creche do Bairro do Goianã, que foi destruída pelo Executivo, e não consegue acreditar,
pois existe uma grande necessidade de vagas nas creches e até mesmo a construção de
mais escolas. Comenta que a merenda está superfaturada, a Santa Casa encontra-se com
dificuldades e endividada, e o Executivo diz estar tudo certo. Fala que é inadmissível o que
acontece dentro da Prefeitura, com os gastos excessivos como a coleta de lixo, com a limpeza, roçada e capinação, que para constar não vê nenhum funcionário dessas empresas
exercendo o seu trabalho no Município. Fala que é preciso mudar, e entrar em um entendimento com o Executivo para encontrar uma forma de melhorar as condições da Cidade
de São Roque.
Encerram-se os trabalhos às 21h13min.
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