
 
 

Ata da 31ª Sessão Ordinária de 21 de Setembro 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 Salvador Sgueglia 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, Rafael Marreiro de Godoy, 

Rodrigo Nunes de Oliveira e Mauro Salvador Sgueglia de Góes.  

Vereadores ausentes: nenhum. 

Início dos trabalhos às 18h45min. 

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 30ª Sessão Ordinária, realizada em 08 de Setembro de 2015, foi lida e aprovada por 

unanimidade; 

2. A Ata da 33ª Sessão Extraordinária, realizada em 08 de Setembro de 2015, foi lida e aprovada 

por unanimidade;  

3. O Secretário faz a leitura do Balancete de Despesa e Receita referente ao mês de Agosto e, 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; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Constituição, 

Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 063-L, de 07/07/2015, de autoria do Vereador Rafael 

Marreiro de Godoy, que “Dispõe sobre a proibição do fechamento total ou parcial de via pública, 

para fins de cobrança de estacionamento de veículos na Estância Turística de São Roque”. O 

Vereador Rafael Marreiro de Godoy, autor do projeto, apresentou requerimento verbal 

solicitando a retirada da propositura. O requerimento verbal foi aprovado por unanimidade em 

única discussão e votação simbólica.  

Projeto do Executivo 

1. Projeto de Lei nº 078/2015-E, de 15/09/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre alteração do art. 18, da Lei n°3.062, de 23 de maio de 2007”. 

Projetos do Legislativo 

1. Projeto de Lei n° 074/2015- L, de 09/09/2015, de autoria do Vereador José Carlos de 

Camargo, que “Dá nova redação ao Art. 3° da Lei Municipal n° 972, de 10/09/1973, e dá outras 

providências”; 

2. Projeto de Lei n° 075/2015-L, de 10/09/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 

“Institui o Dia Municipal do Skate”; 

3. Projeto de Resolução n° 020/2015-L, de 21/09/2015, de autoria do Vereador Adenilson 

Correia, que “Dá nova redação ao “caput” do art. 156, da Resolução nº 13/91 (Regimento 

Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque) para que as sessões ordinárias 

tenham início às 14h00”. 
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Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 

1. Vereadores Adenilson Correia, Rodrigo Nunes de Oliveira e Mauro Salvador Sgueglia 

de Góes – nº: 211. Solicita prorrogação do prazo de funcionamento da CEI instituída para 

averiguar possíveis irregularidades nas Administrações da Santa Casa de Misericórdia de São 

Roque. 

2.  Vereador Etelvino Nogueira – nº: 212/2015. Solicita informações referentes ao Posto de 

Saúde da Vila Amaral; 213/2015. Solicita informações referentes à manutenção da EMEI e 

EME, localizadas no Bairro Juca Rocha; 214/2015. Solicita informações complementares a 

respeito das construções de 02(duas) unidades de saúde; 216/2015. Solicita cópia do contrato, 

e anexo(s), firmados entre a Prefeitura e a empresa que prestará serviços de manutenção nas 

escolas; 217/2015. Solicita informações referentes à construção do vestiário no campo Bairro 

do Carmo; 219/2015. Solicita informações sobre a possibilidade de construção de Creche no 

Bairro Saboó; 220/2015. Solicita informações referentes ao número de ambulância e veículos 

para atender o ambulatório; 221/2015. Solicita informações referente a colocação de 

luminárias na Rua Manduri, Jardim Camargo, Bairro do Carmo; 222/2015. Solicita informações 

referentes à colocação de iluminarias de para as seguintes vias públicas, localizadas no 

loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo: Rua Manoel de Oliveira Carvalho, Rua Nilton da 

Rocha, Rua Dês. M. Henrique Albuquerque Maranhão, Rua Ângelo Conti, Rua Plácido Vieira, Rua 

Mariano Palmiro Russo e Rua Com. Edgard pereira Armond; 223/2015. Solicita informações 

sobre a possibilidade de implantação de iluminação pública nas vias do Recanto do Sabiá; 

224/2015. Solicita informações sobre a possibilidade de manutenção das pinturas do Centro de 

Saúde ll, José Carvalho de Brito, bem como do prédio onde funciona o anexo Dr. Paulo Cesar 

Malachias ( próximo a rodoviária); 225/2015. Solicita informações sobre a possibilidade de 

retorno de serviço odontológico no Posto de Saúde “Hélio Negrão Ferreira”, no Bairro do Carmo 

e ma EMNEF Joaquim da Silveira Santos, Bairro Juca Rocha;  

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira – nº: 226/2015. Solicita informações referentes 

sobre o motivo do abandono em que se encontra a EMEF Barão de Piratininga, no Bairro do 

Cambará.  

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 227/2015. Solicita informações acerca 

de possível invasão da Travessa Manoel Marques Costa, localizada no Jardim Mosteiro. 

5. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nº: 228/2015. Solicita informações sobre obras de 

melhorias no Terminal Rodoviário Ayrton Senna. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 

1. Vereador José Antonio de Barros – nºs: 1581. Solicita realização de operação “tapa-buraco” 

nas vias públicas do Bairro Jardim Boa Vista; 1582. Solicita ao Poder Executivo viabilizar estudo 

de colocação de placas “Proibido Retorno” na Avenida Varanguera, na entrada para o Jardim Boa 

Vista. 

2.  Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: – nº 1583. Solicita limpeza, roçada e capinação na Rua 

Guararema, na Vila Nova São Roque; 1584. Solicita realização de operação “tapa-buraco” na 

Rua Marília, Vila Nova São Roque; 1585. Solicita realização de operação “tapa-buraco” na Rua 

Guararema, Vila Nova; 1590. Solicita colocação de uma lixeira na Rua Maria Conceição Leme, 
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Jardim Brasília; 1591. Solicita poda de árvores na Rua Maria Conceição Leme, Jardim Brasília.  

3. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 1586. Solicita extensão de rede elétrica e troca de 

poste de madeira por concreto, na Rua Joaquim Borges de Souza, Vila Vinhas, Distrito de São 

João Novo; 1587. Solicita poda de árvore na Rua Tibério Justo da Silva em frente ao imóvel 

n°511; 1588. Solicita poda de árvore na altura do n° 134, na Rua Elisa Santos Nunes, Distrito de 

São João Novo; 1642. Solicita que a placa denominativa localizada na Rodovia Engenheiro Renê 

Benedito Silva, aproximadamente no Km 51.800 seja colocada no Km 51.600.  

4. Vereador José Carlos Camargo – nºs: 1589. Solicita colocação de um ponto de ônibus 

(cobertura) no retorno da entrada de Maylasky. 

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes– nºs: 1592. Solicita realização de “operação 

tapa buraco” nas Ruas Santa Madalena, São Sebastião, Santa Júlia, Santa Peprina, Santa Emília, 

Santa Leocádia, São Manoel, Santa Rosalina, Santa Virgínia, Santa Augusta, Santa Maria e 

Vicente Júlio de Oliveira, todas localizadas no Jardim Villaça; 1593. Solicita operação “tapa 

buracos” nas vias do Jardim Mosteiro; 1594. Solicita intervenção junto a GCM e à Polícia Militar 

pleitando a realização de rondas periódicas da GCM e da Polícia Militar na Rua Marinho Vitório, 

no Bairro do Marmeleiro; 1595. Solicita realização de poda de árvore e limpeza das calçadas na 

Rua Loja Maçônica Labor, Jardim Brasil; 1596. Solicita realização de serviços de capinação e 

limpeza ao longo da Rua Tibério Justos da Silva, no Jardim Bela Vista; 1597. Solicita operação 

“tapa buracos” nas seguintes vias: Rua das Glicínias; Rua dos Crisântemos; e Rua Monsenhor, 

Vila Santa Rosália; 1618. Solicita “operação tapa buracos” nas suguintes vias: Rua das 

Papoulas; Rua Irmã Mike; Rua das Hortências; e Rua Boa Vista, Vila Mike; 1619. Solicita 

“operação tapa buraco” nas seguintes vias: Rua Irineu Silveira; Rua Nhá Vita; Rua Castro Alves; 

Rua Amélia A. Leite; Rua Estela de Castro; Rua Humberta Pesci; Rua Maria Guilhermina Lemos; 

Rua Barão do Rio Branco; Rua Monteiro Lobato; Rua Francisco Luiz de Campos; e Rua Dr. Márcio 

Reis, Bairro do Junqueira; 1620. Solicita “operação tapa buraco” nas seguintes vias: Rua 9 de 

Julho; Rua Cardeal Sebastião Leme; Olavo Bilac; Machado de Assis; e 4° Centenário, localizadas 

no Bairro Parque 9 de Julho; 1625. Solicita “operação tapa buraco” nas seguintes vias: Lions 

Clube, Rotary Clube, Sebastiana da Silva Pontes, Francisco da Silva Pontes; Aracy Gomide; e Dr. 

Fércio de Lima.  

6. Vereador Alacir Raysel – nº: 1597. Reitera a indicação n°1513/2015, solicitando manutenção 

do campo de futebol society e implantação de espaço para lazer com playground, na área 

localizada na Avenida Guilherme de Almeida e Rua Jorge de Lima, bairro Gabriel Pizza; 1598. 

Reitera a indicação n°1508/2015, solicitando serviços de limpezas, construção de pista de 

caminhada, playground e colocação de postes com braço de iluminação pública em áreas 

localizadas no final de cada Rua do Pq. Primavera (Gabriel Pizza); 1599. Reitera a indicação 

n°1504/2015, solicitando implantação de mais EMEI e Creche para atender os bairros: Taboão, 

Jardim Villaça, Jardim Mosteiro, Parque Primavera, Gabriel Pizza e localidades adjacentes; 1600. 

Reitera a indicação n°1436/2015, solicitando motonivelamento e cascalhamento nas vias 

públicas do Bairro de Sorocamirim; 1601. Reitera a indicação n°1431/2015, solicitando 

motonivelamento e cascalhamento na Estrada dos Mendes, em trechos após o término da 

pavimentação asfáltica, Taboão; 1602. Reitera a indicação n°1510/2015, solicitando pintura de 
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faixa de pedestre na Avenida São Manuel, em frente ao Supermercado Estância, Jd. Villaça; 

1603. Reitera a indicação n°1509/2015, solicitando “operação tapa buracos” e recapeamento 

asfáltico nas vias públicas do Jd. Villaça e Jd. Mosteiro; 1604. Reitera a indicação n°1471/2015, 

solicitando motonivelamento, cascalhamento, implantação de guias e sarjetas, rede coletoras de 

esgoto, rede de água, pavimentação asfáltica e iluminação pública, na Rua Dom José Gaspar e 

Rua Dom Pedro l, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 1605. Reitera a indicação n°1341/2015, 

solicitando pavimentação, iluminação e paisagismo na Viela de acesso à Rua Santa Leocádia e 

Santa Virginia, Jd. Villaça; 1606. Reitera a indicação n°1253/2015, solicitando implantação de 

rotatórias nos finais das Ruas José Ghissardi, Geovane Paolo ll e Paulo Vl, Jardim Mosteiro. 

7. Vereador Adenilson Correia – nº: 1607. Solicita a inclusão, no itinerário dos ônibus que vão 

ao Loteamento Mont Serrat, as Ruas Arlindo Tenório de Alcântara e Terezinha Franco dos Anjos; 

1608. Solicita a instalação de um abrigo e um marco de parada de ônibus na Rodovia 

Engenheiro Renê Benedito Silva, no início da Rua Terezinha Franco dos Anjos (antiga rua 7), 

localizada no Loteamento Mont Serrat, Bairro de São João Velho, Distrito de São João Novo; 

1609. Solicita o corte de 02 árvores localizadas na Rua Basílio Machado, altura do n°568, no 

Bairro Vila Arruda, Distrito de Maylasky; 1610. Solicita providências em relação aos problemas 

causados pelas águas pluviais que descem pela Rodovia Raposo Tavares- Km 54 e invadem o 

Sítio Recanto do Sossego, localizado na Rua José da Silva Bertolo, n°35, Distrito de Maylasky; 

1611. Solicita prolongamento de rede de aguá na Rodovia Engenheiro Renê Silva, Km 50 + 

100m, altura do n°112, Loteamento Mont Serrat, Bairro de São João Velho, Distrito de São João 

Novo; 1612. Solicita o prolongamento de rede elétrica (3 postes) na Rodovia Engenheiro Renê 

Benedito Silva, Km 54 + 100m, altura do n°112, loteamento Mont Serrat, Bairro São João Velho, 

Distrito de São João Novo; 1613. Solicita a realização de serviços de desassoreamento e limpeza 

de córrego, bem como roçada e limpeza, junto às Ruas Terezinha Franco dos Anjos e Arlindo 

Tenório de Alcântara, no Loteamento Mont Serrat; 1614. Solicita a realização de serviços de 

motoniveladora e cascalhamento nas ruas que especifica, no Loteamento Mont Serrat, Distrito de 

São João Novo; 1615. Solicita o prolongamento da rede de água até a altura do nº 100 da Rua 

Horizonte Belo (antiga Rua 11B), no Loteamento Mont Serrat, Distrito de São João Novo; 1616. 

Solicita a aquisição de equipamentos para a Divisão de Alimentação Escolar, como fogões 

industriais, freezers e uma Câmara Frigorífica para acondicionamento de alimentos perecíveis.  

8. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1620. Solicita realização “operação tapa buraco” em um 

trecho da Estrada Turística do Saboó; 1622. Reitera pedido feito através da Indicação n° 

1383/2015, solicitando “operação tapa buraco” em trechos da Estrada Municipal do Carmo 

(inicializando na cabeceira da Ponte Luiz Gonzaga da Rocha) Bairro do Carmo; 1623. Reitera 

pedido feito através da Indicação n° 1464/2015, solicitando serviços de motonivelamento e 

cascalhamento para as seguintes vias: Travessa Anézia da Cruz, Maria Eulina da Cruz dos Santos 

e Nair Timóteo da Cruz, localizadas na Vila Lino, Bairro do Caeté; 1624. Reitera pedido feito 

através da Indicação n° 1351/2015, solicitando a implantação de lombadas na Estrada Municipal 

do Carmo (próximo ao mercado Portal e Laboratório Teçam), Bairro do Carmo; 1626. Reitera 

pedido feito através da Indicação n° 700/2015, solicitando serviço de motonivelamento e 

cascalhamento para a Rua Octávio Scharlack, Rua Pedro Jesus da Cruz e Wanda Bonassi, 
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localizadas no loteamento Chácara Lago Azul, Bairro Juca Rocha; 1627. Reitera pedido feito 

através da Indicação n° 1497/2015, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e 

roçada para Estrada Serra da Mantiqueira, estrada Serra do Mar, Estrada Serra do Japi, estrada 

da Cantareira, Estrada Serra Leoa, localizadas no Loteamento Chácara Recreio Lago Azul; 1628. 

Reitera pedido feito através da Indicação n° 696/2015, solicitando serviço de motonivelamento e 

cascalhamento para as seguintes vias: Rua dos Tambaquis dos Matrinxàs, dos Garoupas e 

Travessa dos Mendes, todas localizadas no Loteamento chácara Lagos da Serra, Bairro Taipas de 

Pedra; 1629. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1570/2015, solicitando serviços de 

motonivelamento, cascalhamento e roçada na Estrada da Serrinha do Carmo, Travessa Ernesto 

Firmino de Moraes e Travessa Rosário Firmino de Moraes; 1630. Reitera pedido feito através da 

Indicação n°1459/2015, solicitando a substituição da lixeira localizada na Estrada da Serrinha do 

Carmo, e limpeza ao redor da mesma; 1631. Reitera pedido feito através da Indicação n° 

996/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento nas vias localizadas no 

Recanto do Sabiá, nas seguintes Ruas: dos Canários, do Sabiá, das Andorinhas, do Cardeal, dos 

Pintassilgos, das Gaivotas, localizadas no Bairro do Carmo. 

9. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº 1632. Solicita a implantação de três lombadas na 

Rua Vicente Pedroso de Morais, uma ao lado da entrada do Carmo e as outras duas em frente as 

casas que ficam aproximadamente 200 metros depois do Campo, no Bairro Volta Grande, Distrito 

de São João Novo; 1633. Solicita reforma nos brinquedos, no Campo de Bocha, localizado no 

Distrito de São João Novo; 1634. Solicita realização de manutenção nas escolas localizadas no 

Distrito de São João Novo; 1635. Solicita a execução de serviços de limpeza em todos os 

bueiros do Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo; 1636. Solicita a colocação de abrigo 

de ônibus na Rodovia Eng. Renê Benedito Silva (entrada do Sítio Santa Clara, ou esquina com a 

Rua José Antonio de Oliveira, sentido Itapevi) Bairro São João Velho, Distrito de São João Novo; 

1637. Solicita execução de serviços de pavimentação asfáltica na via pública localizadas ao lado 

do Ginásio de Esportes no Distrito de São João Novo (trecho de aproximadamente 100 metros de 

extensão); 1638. Solicita construção de uma Creche ou a implantação da mesma, no Distrito de 

São João Novo; 1639. Solicita a remoção de um telefone publico (orelhão) que se encontra na 

Rua Padre Marçal e colocar na Travessa da Rua Sotero de Souza; 1640. Solicita 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; 1641. Solicita a instalação de câmeras 

de segurança no Centro Comercial de São João Novo.  

Moções: 

1. Vereador José Carlos de Camargo – nº 237/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado 

senhor Benedito de Oliveira Prado; 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº 238/2015 De Pesar pelo falecimento do estimada 

Senhora Expedita Briosqui Santinelli; 

3. Vereador Adenilson Correia – nº: 239/2015 De Pesar pelo falecimento da estimada senhora 

Francisca Oliveira Furtado; 

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus– nº 241/2015. De Pesar pelo falecimento da estimada 

Senhora Antonia da Piedade Ferreira. 
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Matérias analisadas no expediente: 

(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação). 

1. Moções de Pesar – nºs: 237 a 239, e 241/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará; e 

2. Indicações – nºs 1581 a 1642/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna:  
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta que a Cidade de São Roque, conta com 358 anos 
de existência, e alguns bairros ainda não contam com rede de água potável, e a população 
sobrevive como se estivesse no século passado, sem a devida evolução, como o Bairro do Jd. Renê, 
que possui uma população de mais ou menos 100 pessoas, as quais recebem água através do 
caminhão pipa da Prefeitura. Questiona se, é justo as pessoas pagar impostos e não contar com o 
benefício da água encanada em suas residências. Alerta que a todos que a população merece 
respeito. Informa que esteve na Empresa Sabesp, junto a Diretoria, e sugeriu a distribuição de água 
por gravidade, no Jardim Renê, mas até o momento, não obteve resposta. Diz que como Vereador, 
atua com seriedade e busca melhorias para a população, junto aos Governos. Informa que a 
SABESP atua no Município há 30 anos, e foi aprovado a renovação do Contrato, por mais 30 anos de 
trabalhos, e o Município não conta com a estação de tratamento de esgoto tratado, e a população 
paga por isso. Alerta aos Vereadores para analisar a situação dos serviços prestados pela Sabesp, à 
população que reclama constantemente pelo descaso, como: abertura de crateras nas estradas 
asfaltadas, sem executar operação tapa buraco, com rede de esgoto obstruída, correndo líquido 
fétido a céu aberto, na Avenida.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Concorda com o Vereador Gonzaga sobre a abordagem da 
questão da SABESP cobrar 100% da água e 80%, pelo afastamento do esgoto. Propõe aos 
Vereadores, a elaboração de Moção de Apoio, ou alteração na legislação, que enquanto não existe a 
estação de tratamento de esgoto, a SABESP suspenda a cobrança do esgoto, pago pela população, e 
encaminhar à Assembléia Legislativa, ao Deputado Márcio Camargo, ou a outro Deputado, que 
tenha interesse de resolver essa situação. 
Aparte Alfredo Fernandes Estrada: Diz que o contrato com a SABESP, passou pelo Legislativo, 
na Administração passada, e foi aprovado por mais 30 anos, e que no momento da celebração do 
Contrato naquela época, é que deveria ter sido feita a adequação das cláusulas, para melhorar a 
questão da prestação de serviços às população.E agora a população sofre as conseqüências dos 
erros do passado. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Lembra que essa situação de descaso da SABESP vem de 
longa data, e já era para o Governo Municipal, ter melhorado as cláusulas do Contrato celebrado 
com a Sabesp. Fala que são fatos detectados, que precisam ser reparados pela Administração 
Municipal e pela Sabesp. Cobra da Sabesp, reparos na rede de esgoto, localizada na Avenida 
Piracicaba, Vila Nova São Roque, onde existe o problema da rede de esgoto, que foi executada de 
forma errada, os dejetos correm no sentido contrário ao fluxo da água, isto é, correm para dentro 
das casas das pessoas, e oferece riscos de doenças aos moradores. Ressalta que vê os problemas 
enfrentados pela população e envia reivindicações aos responsáveis, mas dificilmente obtém 
respostas favoráveis. 

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta que constantemente faz o mesmo 
discurso, neste Legislativo, e toda semana, repete o mesmo assunto sobre o descaso da 
Administração, para com os assuntos prioritários do Município, como a falta de manutenção nos 
prédios públicos, nas estradas, falta de materiais de limpeza, e escolares nas escolas municipais, e 
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falta de realização de melhorias nas escolas, e a empresa coletora de lixo causando transtornos no 
Distrito de Canguera.  
Aparte Israel Francisco de Oliveira: Informa que esteve na comunidade do Saboó, na 
inauguração do Campo do Saboó, no dia 20/09/2015 (Domingo), junto aos Vereadores Alfredo 
Fernandes Estrada, José Carlos de Camargo e Vereador Adenilson Correa (MESTRE KALUNGA). Diz 
que o Campo do Saboó, foi concluído com a colaboração da comunidade, e que fez parte dessa 
parceria, junto ao Senhor Pupo. Parabeniza ao Senhor Ezequiel, e à comunidade do Bairro do Saboó, 
pela parceria e pela cooperação, na realização da conclusão da obra do Campo do Bairro do Saboó. 
Expõe no Telão do Plenário, um vídeo sobre a situação de ruínas, que se encontra o anfiteatro e a 
quadra da Escola Barão de Piratininga, localizada no Bairro Cambará. Fala que se aproxima o final 
de ano, e o anfiteatro da escola, poderia ser utilizado para a festa de formatura das crianças, mas 
infelizmente está fechado por falta de manutenção, oferecendo riscos de acidentes. Critica o Senhor 
Prefeito, pelo descaso com a Educação no Município, com as escolas em ruínas, com falta de 
serviços de manutenção, e de matérias de limpeza. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Cobra do Governo Municipal providências para a Escola 
Juca Rocha, do Bairro do Carmo, que se encontra com esgoto obstruído e oferece perigos a saúde 
das crianças. Fala que o Vereador Estrada comentou sobre a assinatura do Contrato com a SABESP, 
na Administração passada, e que na ocasião da votação do Contrato, veio o pacote fechado e 
poderia não aceitar o contrato. Fala que os Vereadores têm que cobrar da SABESP providências para 
instalação de água nos Bairros e execução da estação de rede de tratamento de esgoto. Fala que foi 
gasto quinhentos mil reais, com a Empresa REMO, com de 23 bicos de luz instalados no Município. 
Informa que o Centro do Idoso se encontra em ruínas, e isso requer providências. Convida os 
Vereadores para participar da reunião com os responsáveis pelo Centro do Idoso da Prefeitura de 
São Roque, para uma reunião neste Legislativo, para prestar esclarecimentos. Diz que mesmo com 
algumas falhas na atuação da SABESP, mas essa empresa ainda serve água potável para a 
população e que não se compara com a má Administração do Governo Municipal, que gerou muitas 
reclamações da população, com o descaso com os assuntos prioritários do Município, e até mesmo 
com falta materiais de limpeza e manutenção nas escolas e nas estradas. Diz que sente tristeza, 
porque existem algumas pessoas que falam que está tudo bem, quando na realidade a Cidade está 
passando uma fase difícil com a má Administração Municipal, que desperdiça gasta os recursos 
financeiros sem planejamento . 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Convida em nome do Presidente da Câmara, os Vereadores 
e a população de São Roque, para participara da Sessão Solene, que será realizada neste 
Legislativo, no dia 24 de setembro, às 9 horas da manhã, para a entrega de homenagem com o 
Título de Cidadão São-roquense, ao Desembargador, Excelentíssimo Senhor Doutor José Renato 
Nalini, que foi Promotor e Juiz, e hoje é Presidente do Tribunal de Justiça. Fala que concorda em 
partes com o comentário do Vereador Estrada, sobre a Sabesp, e que foi um dos Vereadores que 
votou a favor da celebração do Contrato com a Sabesp. “Diz que Ruim com a Sabesp, pior sem a 
Sabesp”. Informa que todos os procedimentos da Sabesp constava no Contrato, num só pacote, 
para a votação neste Legislativo, e que era um documento importante para a população, e não 
poderia deixar a Cidade sem água. Hoje todos criticam a Sabesp porque a empresa não cumpre o 
estabelecido no Contrato celebrado com a Administração passada. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Concorda com os dizeres pronunciados pelo Vereador 
Rafael, sobre a Sabesp, porque criticar é fácil, mas encarar a situação para acrescentar melhorias é 
difícil, e poucas pessoas o fazem.  
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Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que levará a fiscalização e vai acionar a Guarda Civil 
Municipal para rondas no Brasília Residencial, para solucionar o problema do barulho e da bagunça 
promovida por uma das casas tirando o sossego da população. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Oliveira: Diz que a Cidade viveu trinta anos com 
a Sabesp, e não foi executada a estação de tratamento de esgoto. Foi renovado o Contrato, na 
Gestão passada, e foi acrescentada a Cláusula de tratamento de esgoto. Informa que hoje está em 
andamento a construção de estação de tratamento de esgoto, e que um dos emissários da Sabesp 
passa no seu terreno. Diz que o Contrato da Sabesp foi um investimento no Município. 
Aparte Israel Francisco de Oliveira (Toco): Agradece aos Vereadores pelas colocações sobre a 
Sabesp, pois passou a época de estiagem terrível, e na Cidade de São Roque, não faltou água, a 
Sabesp fez a diferença no Município. Afirma que votou a favor e não se arrepende.  
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que é fácil o Vereador votar contra um projeto. Diz 
que foi votado favorável um projeto, que deveria ter sido melhorado, passou a hora e a vez de 
resolver o problema, depois desse feito, de nada adianta criticar o Contrato com a Sabesp, é fato 
consumado. Informa que vai solicitar ajuda da Guarda Civil Municipal e da Fiscalização Municipal, 
para resolver o problema do barulho de uma casa de eventos, localizada no Brasília Residencial, no 
Distrito de São João Novo.  

4. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Informa que ele e o Vereador Alfredo Estrada, foram os 
únicos que votaram contra a aprovação do Contrato celebrado com a Sabesp, e que participou das 
assembléias realizadas. Diz que analisando o Contrato da Sabesp, não observou melhorias para o 
Município, e que poderia ter contratado outra empresa. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que não concorda com a justificativa de 
Vereador que diz que votou a favor porque a Cidade não ia ficar sem água. Diz que votou contra a 
aprovação do Contrato com a Sabesp. Diz que a Administração poderia ter celebrado contrato como 
outra empresa. 
Aparte Vereador Jose Carlos de Camargo. Diz que não era Vereador na época, e que na sua 
opinião o contrato deveria ser por dez anos. Diz que a Sabesp realiza serviço, quando vai se 
aproximando a revisão do Contrato.  
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Lembra que quando foi aprovado o Contrato com a 
Sabesp teve festa e muita alegria neste Legislativo. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que o Contrato da Sabesp tem revisão de 4 em 4 anos. 
Fala que a questão de festa de vez em quando acontece nesta Casa de Leis. 
Aparte Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que se preocupa com a população, e que no 
Jardim Renê não existe rede de esgoto da Sabesp. 
Alfredo Fernandes Estrada  
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Informa que na próxima semana será instituída no 
Município, a “Semana de Incentivo ao uso da Bicicleta, Movimento Pedal”. Convida a todos para 
a.Diz que apresentou ao Presidente e ao Executivo, para expor aos funcionários a importância da 
aplicação da Lei de incentivo ao uso da bicicleta. 

5. Vereador Adenilson Correa(MESTRE KALUNGA): Parabeniza os organizadores e coordenadores 
da Romaria de Maylasky à Pirapora do Bom Jesus. Convida os Vereadores e a população, para 
participar de reunião que será realizado no Plenário deste Legislativo, pela ADAS – Associação de 
Deficientes Auditivos, “O Dia Municipal do Surdo”, para conscientizar a população sobre a pessoa 
portadora de deficiência auditiva. O evento será realizado no Plenário deste Legislativo, no dia 23 de 
setembro de 2015, às 19 horas. Parabeniza a Thais, ao Danilo e ao Deputado Marcio Camargo, pelo 
apoio a essa Instituição de deficientes auditivos. Fala que há necessidade de formar uma comissão 
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de Vereadores para fiscalizar a Sabesp, pela falta da realização de tratamento de esgoto. Agradece o 
apoio da comunidade do Bairro do Saboó, pela cooperação com a conclusão do campo do Bairro do 
Saboó. 

Ordem do Dia: 

1. Projeto de Lei nº 060/2015-L, de 17/06/2015, de autoria do Vereador José Carlos de 

Camargo, que “Dispõe sobre a proibição de cobranças de tarifa de esgoto em locais que não 

possuem esgoto tratado”. Foi aprovado por 13 (treze) 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 Antonio de Barros, José 

Carlos de Camargo, Luis Gonzaga de Jesus, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de 

Oliveira, e 01 (um) voto contrário do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, em 

única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

2. Projeto de Lei nº 077/2015-L, de 27/08/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 

a Prefeitura a celebrar convênio com a associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São 

Roque – APAE, e dá outras providências”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, 

votação nominal e maioria simples. 

3. Projeto de Lei nº 073/2015-L, de 02/09/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 

“ Dá denominação de “Rua João Correia” à via pública localizada no loteamento Jardim do Sol, 

Distrito de Maylasky”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação simbólica e 

maioria simples; 

4. Requerimentos – nºs 211 a 214, 216, 217, 219 a 228/2015. Foram aprovados por 
unanimidade, em única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que no dia 20 de setembro de 2015, Domingo, 

esteve na inauguração do campo do Saboó, junto aos Vereadores Adenilson Correa (MESTRE 
KALUNGA), José Carlos de Camargo, Israel Francisco de Oliveira (Toco). Diz que se sente no melhor 
momento da sua atuação de sete mandatos como Vereador, porque foi recebido com carinho pela 
comunidade do Bairro do Saboó, e foi convidado para ser fotografado com algumas pessoas, e para 
visitar as casas dos moradores daquela comunidade, para reivindicar melhorias para o Bairro. 
Aparte Vereador Adenilson Correa (MESTRE KALUNGA): Diz que atuou como fotógrafo do 
Vereador Alfredo. Parabeniza o Nobre Vereador Alfredo Estrada, pela sua atuação como Vereador, 
por atuar por sete mandatos consecutivos mandatos, e pelo carinho recebido da população. Diz que 
admira o Vereador pelo carinho que o Nobre Deputado Márcio Camargo e o Carlão Camargo, 
Prefeito de Cotia, têm pelo Vereador Estrada. Sugere ao Vereador Estrada para ser o próximo 
Prefeito da Cidade. 
Alfredo Fernandes Estrada: Agradece pela colaboração do Vereador Mestre Kalunga, por 
fotografá-lo no evento do campo do Saboó. Parabeniza o Senhor Ezequiel, pela conquista da 
inauguração do campo. Fala que foi muito gratificante poder participar da inauguração do Campo do 
Saboó. Informa que vem de longa data, a reivindicação dos moradores aos Vereadores da Gestão 
passada, para a conclusão do Campo do Saboó. Comenta que hoje está sendo comentado pelos 
Vereadores sobre a Sabesp. Diz que é contra qualquer atuação da Sabesp, porque faz buracos nas 
estradas, acaba com o asfalto e não conserta. Diz que depois de aprovado o Contrato da Sabesp de 
forma errada, na Administração passada, agora não adianta reclamar da situação causada pela 
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Sabesp. Comenta que foi aprovado o Contrato da Sabesp por mais 30 anos. Diz que hoje o 
Município, se encontra sem a realização da estação de tratamento de esgoto e cobra pelo serviço.  
Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Informa que na Administração passada não era 
Vereador, mas concorda com o discurso do Vereador Alfredo, porque a Sabesp está deixando de 
prestar bons serviços. Diz que há quinze dias atrás foi tapado um buraco na Rua Nhá Vita, e hoje 
passou por lá e viu uma cratera, onde foi colocado uma placa pela população e isso é feio para a 
Sabesp. 

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Lembra que quando houve a votação da 
contratação da Sabesp, votou favorável a esse Contrato em 2009. Diz que participou da Comissão 
de Obras, para acompanhar a aplicação do Contrato da Sabesp no Município. Fala que solicitou 
cópia do contrato da Sabesp e se surpreendeu com o volume de apenas duas folhas, datado de 
1979. Diz que voto não se questiona. Fala que é a população que escolhe os Vereadores para 
defender os assuntos prioritários. Fala que existe um caminho para poder negociar com a Sabesp é 
a Secretaria de Saneamento e Energia. Diz que entende que cada Vereador precisa fazer a leitura 
desse Contrato, levar para o setor Jurídico para analisá-lo. Lembra que levou mais de um ano para 
ser aprovado o Contrato, no qual está previsto para ser revisionado de 4 em 4 anos. Diz que na 
época da renovação do contrato com a Sabesp no Município de São Roque, fez uma pesquisa em 
outras cidades e constatou que a Cidade de Penápolis, exigiu o investimento da Sabesp, antes de 
aprovar o contrato, e deu certo a municipalização da água e do esgoto. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que na época da aprovação do contrato com 
a Sabesp no Município, foi feito uma pesquisa e cidades pequenas, que exigiram o investimento da 
Sabesp nessas Cidades.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que os Deputados sempre atuam 
para melhorar os contratos das empresa com o Município. Diz que na Cidade de São Roque, nada foi 
feito. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que no Município de São Roque foi feito automatização 
do sistema da distribuição de água, antes da assinatura do Contrato. Afirma que muito lutou pela 
execução de melhorias no sistema de água da Sabesp, antes da aprovação do Contrato. Lembra que 
a Sabesp fez a troca da tubulação de amianto na Cidade.  
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que em 2009, viu na Vila Irene, a tubulação 
estragada feita de amianto, e a partir daí, foi elaborada uma legislação municipal, para a troca da 
tubulação, antes de se fazer o recapeamento no Município.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Fala que não se arrepende de ter votado a favor do Contrato da 
Sabesp. Alerta que os Vereadores precisam sim cobrar a Sabesp, mais também não esquecer de 
questionar o prefeito referente os valores crescentes da Folha de Pagamento da Prefeitura entre 
tantas outras despesas desnecessárias, Diz que fez as seguintes observações sobre os valores 
gastos com a Folha de Pagamento do Executivo, nos seguintes anos: e constatou que foram gastos 
em; 2012, 74 milhões; em 2013, 87 milhões, 2014, 96 milhões, nesse contexto se continuar esse 
crescente aumento vai faltar dinheiro para outras prioridades. Comenta que o Vereador Rodrigo 
Nunes, tem razão quando fala que os Vereadores fazem Requerimentos e não se utilizam das 
respostas enviadas pelo Executivo. Fala que as respostas dos requerimentos enviados pela 
Prefeitura devem ser analisadas. Informa que tem uma resposta do Executivo, a um Requerimento, 
que precisa ser analisado, onde informa que o Patrimônio de Veículos da Prefeitura, para transporte 
escolar é composto de 42 veículos, dentre eles 39, são de propriedade da Prefeitura e 3 são 
alugados.temos na prefeitura veículos com mais de 10 anos de uso atendendo no transporte de 
alunos, e o atual governo não adquiriu nenhum veiculo para a educação e sim alugou, quando 
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terminar o seu mandato, não vai deixar se quer um veiculo como patrimônio adquirido com recursos 
próprio isso e uma pena,e demonstra o mau uso do dinheiro publico, através de outra resposta de 
requerimento, sobre transporte escolar, acabei descobrindo que existe um ônibus para transporte 
escolar a mais de um ano parado na prefeitura por falta de emplacamento, sendo que já protocolei 
um requerimento para esclarecimento dos fatos. Lembra que também outro assunto precisa ser 
analisado, pelos Vereadores, e a Iluminação pública que tem como responsável pela manutenção a 
Empresa Construtora Remo LTDA, que em apenas 23 medições, ou seja 23 meses já custou aos 
cofres públicos, mais de 5 milhões, e outros quase 460 mil reais, para implantação de apenas 509 
bicos de luz em quase 3 anos de mandato. Esclarece a população que o Governo anterior, implantou 
a media de 1500 bicos de luz, por ano, e ainda tem alguns desinformados diz que o atual governo 
que e bom, e critica o governo anterior, portanto digo que só o tempo vai dizer quem esta certo . 
Diz que sente tristeza de ver a barbaridade e a inércia do Governo Municipal, que afirma que está 
tudo bem, enquanto se vê o descaso da Administração, com as estradas cheias de buracos, faltando 
medicamentos na rede básica de Saúde, a grande fila de cirurgias, falta de material de limpeza nas 
escolas, sem falar na manutenção das mesmas todas abandonadas, coleta de lixo precária, em fim 
um caos.  

4. Vereador Flávio Andrade de Brito: Informa que vem sendo procurado pelos moradores de São 
João Novo, para reivindicar melhorias para a segurança pública, em face do roubo de duas motos 
roubadas. Cobra do Governo Municipal, providências para agilizar a realização de concurso público 
para a Guarda Civil Municipal, por que a situação da segurança está ficando crítica.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Concorda com a cobrança do Presidente 
ao Governo Municipal, sobre a realização de concurso público para a Guarda Civil Municipal. Diz que 
foram alugados veículos para a Guarda Civil Municipal, e não se tem funcionários para trabalhar na 
Guarda, quando seria muito mais fácil o Prefeito ter devolvido os veículos alugados e investir no 
Concurso Público da Guarda Civil Municipal, para aumentar o quadro de funcionários.  
Vereador Flávio Andrade de Brito: Cobra do Prefeito providências para a execução de limpeza 
na praça e nos córregos do Distrito de São João Novo. Diz que parabeniza o Senhor Prefeito, mesmo 
pelo pouco de melhorias que fez para a Guarda Civil Municipal. 
Aparte Vereador Donizete: Questiona, se o Presidente Flávio Andrade de Brito, tem notícias de 
onde se localiza essa empresa de roçada, contratada pela Prefeitura.  
Vereador Flávio Andrade de Brito: Diz que o País está em crise, mas os serviços prioritários 
precisam ser executados no Município. Critica a empresa REMO, pelo descaso com a prestação de 
serviços de troca de lâmpadas. Cobra da Empresa REMO uma atenção especial para a execução de 
melhorias na iluminação pública nos Distritos e nos Bairros do Município.  
Aparte Vereador Adenilson Correa (MESTRE KALUNGA): Informa que ligou (telefone fixo) 
para o nº 0800 031 1514, (Empresa REMO), foi efetuado o serviço com certa rapidez, da troca de 
lâmpadas no Jardim Ponta Porã, no Distrito de Maylasky.  
Vereador Flávio Andrade de Brito: Diz que está enviando Ofício para realização da troca de 
lâmpadas queimadas no Distrito de São João Novo.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que há muito vem procurando uma moto com um 
prestador de serviços da Empresa REMO, que faz rondas para troca de lâmpadas queimadas, e não 
sabe onde encontrá-lo. Diz que no Bairro do Carmo, existem cerca de 100 lâmpadas, e não se sabe 
onde encontrar os prestadores de serviços de iluminação pública.  
Vereador Flávio Andrade de Brito: Diz que espera que a REMO dê uma atenção especial à 
população. 
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5. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cobra da Empresa REMO, a execução de serviços de 
troca de lâmpadas no Bairro do Guaçu. Parabeniza ao Senhor Ezequiel, e a comunidade do Bairro do 
Saboó, pela realização da conclusão e inauguração do Campo do Saboó. Fala que fez parceria com o 
Vereador Alfredo Estrada, Senhor Pupo, da Divisão de Esportes, e com o pessoal de Obras da 
Prefeitura, para cooperar com a conclusão da obra do campo, junto à comunidade do Saboó.  
Aparte José Carlos de Camargo: Parabeniza os Vereadores Israel Francisco de Oliveira e Alfredo 
Fernandes Estrada, pela parceria junto a comunidade do Bairro do Saboó. Cobra do Senhor Prefeito, 
providências para a conclusão da obra do campo de futebol da Vila Amaral, que se encontra com 
sua obra paralisada.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que esteve no Centro Esportivo da Avenida 
Bandeirante, e saiu muito feliz, porque a construção ficou bonita, mas por outro lado, passou pelo 
Largo dos Mendes e constatou que a praça se encontra totalmente abandonada. Cobra do Senhor 
Prefeito melhorias para a Praça do Largo do Mendes, bem como para a Escola Barão de Piratininga, 
localizada no Bairro do Cambará. 

Encerram-se os trabalhos às 21h19min. 
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