
 
 

Ata da 36ª Sessão Ordinária de 26 de Outubro 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, 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: Donizete Plínio Antonio de Moraes. 

Início dos trabalhos às 18h07min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos pelo Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes. 

1. A Ata da 35ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de Outubro de 2015, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. O Primeiro secretário faz a leitura do Relatório Mensal de Atividades da Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, referente ao mês de Setembro 
de 2015. 

3. O primeiro secretário faz a leitura do Demonstrativo da receita e Despesa Orçamentária e 
Financeira Previdenciárias, referente ao mês Setembro de 2015, do Fundo de Seguridade Social, 
informando que o mesmo encontra-se a disposição dos Senhores Vereadores, para consulta, na 
Assessoria Técnica Legislativa;  

4. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 284/2015, de autoria do Vereador 
Etelvino Nogueira, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 283/2015, em regime de tramita-
ção de Urgência Especial, na pauta da 36ª Sessão Ordinária”. O Requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

Projetos do Executivo 
1. Projeto de Lei n° 087/2015-E, de 16/10/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 

o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais), no orçamento vigente”; 

2. Projeto de Lei n° 088/2015-E, de 19/10/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 
o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$85.337,51 (oitenta e cinco mil, tre-
zentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), no orçamento vigente”; e 

3. Projeto de Lei n° 089/2015-E, de 19/10/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 
o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$999.903,08 (novecentos e 
noventa e nove mil, novecentos e três reais e oito centavos), no orçamento vigente”. 

      Projetos do Legislativo 
4. Projeto de Lei n° 021/2015-L, de 19/10/2015, de autoria do Vereador Mauro Salvador 

Sgueglia de Góes, que “Susta o efeito do Decreto n° 8.295, de 15 de Outubro de 2015, do Poder 
Executivo”; 
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5. Projeto de Lei n° 081/2015-L, de 09/10/2015, de autoria do Vereador José Carlos de 
Camargo, que “Dá a denominação de Rua Antonio Claro de Matos, à via pública localizada na 
Vila Arruda, Distrito de Maylasky”; 

6. Projeto de Lei n° 086/2015-L, de 20/10/2015, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy, que “Dá a denominação de Rua João Garcia da Silva à via pública localizada no Distrito 
de São João Novo”;  

7. Projeto de Decreto Legislativo n° 018-L, 30/09/2015, de autoria do Vereador Alfredo 
Fernandes Estrada, que “Dispõe sobre concessão de Título de Cidadão São-roquense ao Senhor 
Joel Carvalho em Sessão Alusiva ao Dia da Consciência Negra”; 

8. Projeto de Decreto Legislativo n° 019-L, 30/09/2015, de autoria do Vereador Alacir Raysel, 
que “Dispõe sobre concessão de Placa Homenagem ao Senhor Benedicto da Cruz Netto em Ses-
são Alusiva ao Dia da Consciência Negra”; 

9. Projeto de Decreto Legislativo n° 020-L, 30/09/2015, de autoria do Vereador Etelvino 
Nogueira, que “Dispõe sobre concessão de Título de Cidadão São-roquense ao Padre Alexandre 
Santos de Jesus em Sessão Alusiva ao Dia da Consciência Negra”; e 

10.  Projeto de Resolução nº 024-L, 19/10/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de 
Oliveira, que “Altera a redação do Caput do Artigo 18 da Resolução nº 13/91 (Regimento Interno 
da Câmara)”. 

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Etelvino Nogueira – nº: 272. Solicita informações referentes ao asfaltamento da 

Estrada do Boiadeiro, no Bairro do Mombaça; 273. Solicita informações referentes aos valores 
arrecadados anualmente desde a implantação da Praça de Pedágio do Km 46,3 da Rodovia Ra-
poso Tavares, bem como os valores arrecadados anualmente na Praça de Pedágio da Rodovia 
Castelo Branco Km 74+620; 278. Solicita informações referentes à duplicação da Rodovia Rapo-
so Tavares, no Km 63 ao K, 67; 280. Solicita informações complementares e cópias dos docu-
mentos referentes aos requerimentos n°162/2015 e 230/2015, referentes à iluminação pública; 
283/2015. Solicita informações sobre a verba do DADE do ano de 2015. 

2.  Vereador Adenilson Correia – nº: 274. Solicita informações sobre a possibilidade de instala-
ção de uma “Academia ao ar livre” no distrito de Maylasky; 275. Solicita informações sobre a 
possibilidade de construção de um velório Distrital em Maylasky; 276. Solicita informações sobre 
a possibilidade de construção de uma Base para a Guarda Civil Municipal na área central do Dis-
trito de Maylasky, próximo à Praça Odylla Silva Arruda; 277. Solicita informações sobre a possi-
bilidade de pavimentação asfáltica das vias públicas da Vila Guilhermina; 279. Solicita informa-
ções sobre a possibilidade de pavimentação asfáltica da Estrada Achiles Augusto de Moraes, com 
início no Km 4,5 da Estrada do Vinho; 282/2015. Solicita informações sobre a possibilidade da 
abertura da passagem de nível da linha férrea localizada próximo ao n°600 da Rua Luiz Matheus 
Maylasky, em frente à lanchonete do Germano. 

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nº: 281/2015. Solicita informações sobre a 
possibilidade de reforma no campo de areia localizado na Rua Tomás Antonio Gonzaga, Paisa-
gem Colonial. 
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Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 1824. Solicita serviço de 

motonivelamento, cascalhamento e colocação de 03 (três) vias públicas localizadas no Morro do 
Piolho, Pavão; 1825/2015. Solicita serviços de limpeza e roçada no rio da marginal, localizado 
na Avenida 16 de Agosto, Junqueira. 

2. Vereador Adenilson Correia – nº 1826. Solicita urgentemente, roçada e capinação nas 
margens da Avenida Drª Carla Ceraglioli, Distrito de Maylasky, próxima ao Rancho dos Amigos; 
1827. Solicita, com urgência, manutenção e “operação tapa buraco”, se possível recapeamneto, 
na Avenida Drª Carla Ceraglioli, Distrito de Maylasky, próxima ao Rancho dos Amigos; 1828. 
Solicita, com urgência, “operação tapa buraco” na Rua Francisco Lambiazzi, em frente ao imóvel 
n°160, Vila Lombardi, Distrito de Maylasky; 1829. Solicita, urgentemente, roçada, capinação e 
limpeza na Rua Francisco Lambiazzi, em frente ao imóvel nº160, Vila Lombardi, Distrito de Ma-
ylasky; 1830. Solicita, urgentemente, “operação tapa buraco” na Rua Francisco Lambiazzi, em 
frente ao imóvel n°31 B, Vila Lombardi, Distrito de Maylasky; 1831.  Solicita a instalação de uma 
“Academia ao ar Livre” no Distrito de Maylasky; 1832. Solicita realização de serviços de motoni-
veladora e cascalhamento nas Ruas Caio Prado Júnior, Delegado Orlando Fernandes, Rua Pente-
ado, Loteamento Mirante da Serra; 1852. Solicita a colocação de 02(dois) braços de iluminação 
pública na Estrada Achilles Augusto de Moraes, que tem início na Estrada do Vinho Km 4,5 e que 
dá acesso às vinícolas Vinhos XV de Novembro e Sorocamirim; 1863. Reitera pedido feito atra-
vés do Ofício Vereador n° 1500/2015, solicitando a colocação de 11 (onze) braços de iluminação 
pública na Rua Benedito Rodrigues da Conceição; 1864/2015. Reitera pedido feito através de 
Ofício Vereador nº 1299/2015, solicitando, urgentemente, podas de árvores na Rua Francisco 
Pedroso, e cortes definitivos se necessário, em frente ao imóvel n°157, Vila Lombardi, Distrito de 
Maylasky;  

3. Vereador Alexandre Rodrigo Soares – n°s: 1833. Solicita a realização de serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Ponte Lavrada; 1834. Solicita a realização de 
serviços de motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas da Vila Guilhermina; 1835. Soli-
cita a realização de serviços de motoniveladora e cascalhamento na Estrada da Serrinha, Bairro 
Butantã; 1836. Solicita a implantação de tubulação para captação de águas pluviais, rede de 
esgoto e pavimentação asfáltica na Rua Maria Clara Sabbatini, na Vila Santo Antonio; 
1837/2015. Solicita a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas vias 
públicas do Bairro Mombaça. 

4. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1838. Reitera pedido feito através da Indicação 
n°1821/2015, solicitando manutenção na ponte de madeira localizada na Alameda Arapongas do 
Loteamento Vale das Andorinhas, Bairro do Carmo; 1839.  Solicita serviço de motonivelamento 
e cascalhamento para Estrada Pilão D’água; 1840.  Solicita manutenção no brinquedo “gira-gira” 
da EMEI José Silvestre da Rocha, localizada no Bairro Juca Rocha, conforme pode se notar atra-
vés da foto anexa; 1841. Solicita pintura do muro da EMEF Joaquim da Silveira Santos, Bairro 
Juca Rocha, conforme foto anexa; 1842. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
1815/2015, solicitando operação “tapa buraco” em trecho da Estrada Municipal do Carmo (Inicia-
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lizando na cabeceira da Ponte Luis Gonzaga da Rocha) Bairro do Carmo; 1843. Reitera pedido 
feito através da Indicação nº1740/2015, solicitando alargamento da Travessa Ernesto Firmino de 
Moraes, Bairro da Serrinha; 1844. Solicita cascalhamento para a Estrada da Serrinha do Carmo, 
Travessa Ernesto Firmino de Moraes e Vereadora Bruna Bruni Pazzani; 1845. Reitera pedido 
feito através da Indicação nº1655/2015, solicitando substituição da lixeira localizada na Estrada 
da Serrinha do Carmo e limpeza ao redor da mesma; 1846. Reitera pedido feito através da Indi-
cação nº1683/2015, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada nas Ruas 
Azaléias, das Rosas, das Hortências e das Orquídeas, localizadas no Portal do Carmo; 
1847/2015. Reitera pedido feito através da indicação n°1491/2015, solicitando serviços de 
motonivelamento e cascalhamento para as Ruas Roque Dandretta e Loteamento Sítio Colibri, 
Bairro do Carmo. 

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Oliveira – nºs: 1848. Solicita remendo asfáltico na 
Rua Almirante Tamandaré, n°57; 1849. Solicita pintura de sinalização horizontal nas vias públi-
cas da Vila São Rafael e Jardim Nova Brasília, principalmente nos cruzamentos; 1850. Solicita 
colocação de lombadas na Rua Almirante Barroso, Jardim Brasília, altura do nº30 (no lugar do 
olho de gato); 1851/2015. Solicita que o executivo interceda junto ao DER visando à implanta-
ção de uma lombada na Rodovia Quintino de Lima, altura dos nº 550 e 662. 

6. Vereador Alacir Raysel – nºs: 1853. Reitera a Indicação n°1792/2015, solicitando manuten-
ção do campo de futebol socyete e implantação de espaço para lazer com playground, na área 
localizada na Avenida Guilherme de Almeida e Rua Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza; 1854. 
Reitera a Indicação n°1795/2015, solicitando motonivelamento, cascalhamento, implantação de 
guias e sarjetas, rede coletora de esgoto, rede de águas, pavimentação asfáltica e iluminação 
pública, na Rua Dom José Gaspar e Dom Pedro I, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 1855. Reite-
ra a Indicação n°1794/2015, solicitando pintura de faixa de pedestres na Avenida São Manoel, 
em frente ao Supermercado Estância, Jardim Villaça; 1856. Reitera a Indicação n°1793/2015, 
solicitando serviços de limpeza, construção de pista de caminhada, playground e colocação de 
postes com braço de iluminação pública em área localizada no final de cada Rua do Parque Pri-
mavera (Gabriel Piza); 1857. Reitera a Indicação n°1790/2015, solicitando pavimentação asfálti-
ca na Rua Roque Soares de Camargo, Jardim Santa Maria, Bairro Gabriel Pizza; 1858. Solicita os 
serviços de roçada, capinação e limpeza, nas vias públicas do Parque Primavera e Gabriel Piza; 
1859. Solicita a implantação de abrigo de ônibus em ponto localizado na Estrada do Vinho, em 
frente o Vinhos Frank, Jardim Villaça; 1860. Solicita serviços de motonivelamento e cascalha-
mento nas vias públicas do Bairro Sorocamirim, principalmente na Rua Alta Floresta; 1861. Soli-
cita operação “tapa buraco” na Rua Vinicius de Moraes, nº165 e 189, Gabriel Piza; 1862/2015. 
Solicita que a academia ao ar livre localizada na Estrada do Vinho, em frente o Vinhos Frank, 
seja instalada no “Centro de Eventos Vasco Barioni”, na Rua Durval Villaça, Gabriel Piza. 

7. Vereador Flávio Andrade de Brito – n°s: 1865/2015. Solicita a implantação de um semáfo-
ro veicular direcional na Avenida Bernardino de Lucca, com cruzamento da Rua Piracicaba;  

8. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°s: 1866. Solicita a colocação de um abrigo de 
ônibus na Rodovia Rene Benedito Silva, esquina com a Rua Antonio de Oliveira Pinto, São João 



 
 
 

Ata da 36ª Sessão Ordinária de 26 de Outubro de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

 
5 

Velho, sentido Itapevi; 1867. Solicita colocação de uma lombada eletrônica na Rodovia Rene 
Benedito Silva, próximo ao Sítio do cajado Km 54, Volta Grande, São João Novo; 1868. Solicita a 
colocação de duas lombadas na Rua José Benedito Rodrigues, em frente aos nºs 2017 e 227, 
São João Novo; 1869. Solicita a colocação de um abrigo de ônibus na Rodovia Rene Benedito da 
Silva, entre o Pesqueiro Vale Verde e a Pousada Km 56,5; 1870. Solicita construção de mais 
uma creche em São João Novo; 1871. Solicita manutenção da rede de esgoto do Posto d Saúde 
de São João Novo; 1872. Solicita pavimentação das ruas de São João Novo; 1873. Solicita lim-
peza e roçada do córrego localizado em São João Velho; 1874.  Solicita a explosão de uma pe-
dra que está servindo de esconderijo de usuários de drogas para abordar as pessoas que fazem 
caminhada próximos ao Campo 7; 1875/2015. Solicita a instalação de câmeras de segurança 
no Centro comercial em São João Novo. 

Moções: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº 249. De Congratulações à Guarda Municipal em 

razão de ação realizada no Distrito de São João Novo, em 29/09/2015, que culminou com a pri-
são de assaltantes e a recuperação de uma moto; 269. De pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Mashako Sazaki Garcia Bernal; 270/2015. De pesar pelo falecimento da estimada Se-
nhora Silveira de Moraes Rodrigues. 

2. Vereador Adenilson Correia – n° 266. De Congratulações à Administração do “Catarina 
Fashion Outlet” pela inauguração de nova ala que gerou 300 empregos; 272/2015. De Pesar 
pelo falecimento do estimado Senhor Benedicto da Silva. 

3. Vereadores Adenilson Correia e Alfredo Fernandes Estrada – nº 268. De Congratulações 
ao Departamento de Desenvolvimento Econômico Industrial e Comércio e PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) em face ao excelente trabalho prestado no que se refere à gerações de 
emprego no Município de São Roque; 267/2015. De Congratulações pela Primeira Passagem de 
aniversário do Shopping Catarina Fashion Outlet. 

4. Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Israel Francisco de Oliveira e Etelvino Noguei-
ra – n° 271/2015. De pesar pelo falecimento do estimado Senhor Adão Coelho dos Santos.  

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

1. Moções de Pesar – n° 269 a 272/2015 – foram aprovadas por unanimidade; 
2. Moções de Congratulações – nºs: 249 e 266 a 268/2015 – a Mesa Diretora as encaminha-

rá; e 
3. Indicações – nºs 1824 a 1875/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna:  
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUGA): Comenta sobre a Audiência Pública 

realizada, quinta-feira, dia 22 de outubro de 2015, neste Legislativo, que teve como tema o 
“Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da Rodovia Raposo Tavares, na 
Estância Turística de São Roque”, com apoio do Deputado Estadual Márcio Camargo, junto ao 
Governo do Estado de São Paulo. Informa que no dia da Audiência Pública, houve turbulência, 
com chuva forte e queda na energia, mas tudo correu bem. Agradece a presença do Engenheiro 
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Sérgio Ribeiro, que abrilhantou a Audiência Pública, sobre a Rodovia Raposo Tavares. Comenta 
sobre as dificuldades com o trânsito, enfrentadas pelos moradores dos bairros da Região do Alto 
da Serra, Maylasky, Vila Vilma, e outros bairros que estão em estado de abandono total. Informa 
que a CCR Via Oeste administra a Rodovia Raposo Tavares. Comenta que os Vereadores se mo-
vimentam, participam de assembléias e fazem cobranças de melhorias para os bairros, mas até o 
momento nada foi executado. Fala da questão da rotatória para o Bairro Vila Vilma, com mão 
dupla e da necessidade da implantação de uma calçada. Informa que na Audiência, ficou acerta-
do que será feito um projeto no sentido de melhorias para Vila Vilma. Comenta que muitos Vere-
adores que atuam neste Legislativo há muito, nada fizeram em prol das melhorias para as rodo-
vias da Cidade. Diz que como Vereador luta de todas as formas possíveis, pelas melhorias das 
Rodovias Municipais. Fala que não concorda com a atitude de alguns Vereadores desta Casa de 
Leis, que publicam matérias nos jornais da Cidade, como se esse trabalho de duplicação da Ro-
dovia Raposo Tavares, fosse fruto dos seus trabalhos, para ganhar a atenção da população. 
Cumprimenta o Vereador Etelvino Nogueira, pela parceria junto ao movimento da Frente Parla-
mentar em defesa da Duplicação da Rodovia Raposo Tavares. Cobra da CCR - Via Oeste, Admi-
nistradora da Rodovia Raposo Tavares, a implantação de Rotatória e abertura de passagem para 
pedestres debaixo do viaduto. Cobra do Senhor Prefeito, a execução de serviços de limpeza e 
manutenção, nas ruas do Distrito de Maylasky que se encontram em meio ao lixo e buracos, e 
uma atenção especial para a área rural e pólo industrial, como Jardim Ponta Porá, Rua Vicente 
da Costa, que se encontra em total abandono. Cobra do Senhor Prefeito estudos de Engenheiros 
para melhor estruturar e concluir a obra do Campo de Maylasky, que há muito vem oficializando 
sobre essa necessidade. Cobra também, que o Senhor Prefeito realize compra de máquinas e 
equipamentos para executar serviços de limpeza no Distrito de Maylasky. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre a Audiência Pública realizada na 
quinta-feira, dia 22 de Outubro de 2015, da Frente Parlamentar na defesa da Rodovia Raposo 
Tavares. Fala que o Deputado Márcio Camargo, vem lutando junto ao Governo do Estado, para 
reverter a situação das rodovias no Município de São Roque, e por melhorias nas entradas da 
Vila Vilma, Distrito de Maylasky. Lembra que na época da implantação, não concordou com a 
cobrança de pedágio para entrar na Estância Turística de São Roque, e que o pedágio era para 
ser implantado em Vargem Grande, e não na Cidade de São Roque, como foi instalado. Comenta 
que o Prefeito da época, autorizou a construção da Praça do Pedágio no Município de São Ro-
que. Fala que foram feitos desvios nas rodovias, mas tudo em situação provisória. Diz que só na 
Cidade de São Roque, ocorre essa situação de tudo ser provisório. Informa que depois de muito 
cobrar do Senhor Prefeito, teve inicio a execução de serviços de limpeza nas ruas do Bairro do 
Jardim Guaçu. Fala que hoje será votado Projeto de Lei nº 074/2015-L, de 09/09/2015, de auto-
ria do Vereador José Carlos de Camargo, que “Dá nova redação ao Art.3º da Lei Municipal nº 
972, de 10/09/1973, e dá outras providências“, e Emenda, do Vereador Maurinho, sobre a orga-
nização dos Táxis no Município de São Roque. Afirma que o assunto é polêmico e exige uma 
reunião dos Vereadores antes da votação, para melhor solucionar a questão dos taxistas existen-
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tes no Município. Comenta que os Vereadores precisam se unir para cobrar dessa Administração, 
as providências para o Município, que está com as estradas em meio aos buracos.   
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que com a chegada da época das chuvas, 
a situação das ruas esburacadas ficam mais crítica ainda. Fala que a Prefeitura reduziu em 50 % 
o horário dos trabalhos dos funcionários, e não se sabe quando serão realizados os trabalhos. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz que foi informado que o 
Prefeito Municipal tem um estoque mínimo de massa asfáltica e não conta com recursos financei-
ros para adquirir massa asfáltica, para realização dos serviços, neste final de ano. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Sugere que se contrate um Contador para Administrar 
a Prefeitura, para melhor administra os recursos financeiros. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Informa que visitou o Recanto da Cascata, que fazia 
parte do evento da Expo São Roque, e detectou que o local se encontra fechado ao público, de-
vido ao péssimo estado de conservação e falta de manutenção. Fala que está na hora de se co-
locar um Profissional da Contabilidade (Contador) para Administrar a Prefeitura. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que junto ao Senhor Antonio, organizador da 
SINDUS Vinho, solicitaram a cooperação do Deputado Márcio Camargo, para a reforma do Re-
canto da Cascata e do recinto do evento da Expo São Roque, que se encontra em péssimo esta-
do de conservação. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que seria muito bom o atual governo cuidar das 

estradas do município que se encontram em péssimas condições de uso, conforme fotos 

que. Expõe no telão do Plenário, da Estrada da Serra, que se encontra abandonada pela 

Prefeitura. Diz que o Departamento de Obras com a carga horária reduzida, não tem tempo 

hábil para realizar os serviços, de manutenção das estradas, se já com a carga horária nor-

mal já não se dava conta, imagine como vão dar conta com o horário reduzido, Cobra do 

Senhor Prefeito o envio a este Legislativo de relatório dos serviços prestados no Município, 

e justificasse a real redução das despesas com a redução da carga horária, ao invés de ficar 

tirando fotos pela cidade, solicita ainda do Senhor Prefeito a atitude de equipar os postos de 

saúde com os medicamentos necessários para a população, e compra de massa asfáltica, 

para fazer operação tapa buraco no município que se encontra só buracos nas vias publicas.  

Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Informa que esteve na i-

nauguração da Fazenda Cambará e observou a presença de 30 funcionários da Prefeitura 

para aplaudir o Senhor Prefeito, em horário que deveriam estar trabalhando nos setores.  

Aparte Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Cobra do Senhor Prefeito, 

providências para equipar com medicamentos, os postos de saúde do Município, em espe-

cial ao Posto de Saúde do Distrito de Maylasky, que se encontra sem medicamentos e sem 

condições para atender a população.  

Vereador Etelvino Nogueira: Fala que um rapaz do bairro do Carmo sofreu um acidente, e 

não tem condições de comprar os medicamentos necessários, e a rede básica não tem para 

servir, fala ainda das falsas promessas do Senhor Prefeito,e candidatos a vereadores na 

época das eleições de 2012. Comenta que foi prometido pelo Senhor Prefeito, à população 
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do Bairro do Carmo, disponibilizar Ambulância 24 horas no Posto de Saúde, com médico 24 

horas, mas ate agora só ficou em promessas, será que o ano que vem vão ter coragem de 

enganar a população novamente, eles podem terem esquecidos das promessas, mais ga-

rante que o povo e este vereador não esqueceu, e até o atendimento dentário, no bairro do 

Carmo está parado,por não ter um substituto para a Dentista, que está de licença materni-

dade, veja a que ponto chegamos. Comenta que é muito bom cuidar das rodovias. Expõe no 
telão do Plenário, fotos da Estrada da Serra, que se encontra abandonada pela Prefeitura. Expõe 
no Telão do Plenário, fotos das ruínas das estradas. Diz que o Departamento de Obras com a 
carga horária reduzida, não tem tempo hábil para realizar os serviços. Cobra do Senhor Prefeito 
o envio a este Legislativo de relatório dos trabalhados prestados no Município. Fala que o Senhor 
Prefeito, se organiza em grupo pela Cidade para ser fotografado. Cobra do Senhor Prefeito a 
atitude de equipar os postos de saúde com os medicamentos necessários para a população, e 
compra de massa asfáltica.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Informa que esteve na inau-
guração da Fazenda Cambará e observou a presença de 30 funcionários da Prefeitura para a-
plaudir o Senhor Prefeito, em horário que deveriam estar trabalhando nos setores.  
Aparte Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Cobra do Senhor Prefeito, provi-
dências para equipar com medicamentos, os postos de saúde do Município, em especial ao Posto 
de Saúde do Distrito de Maylasky, que se encontra sem medicamentos e sem condições para 
atender a população.  
Vereador Etelvino Nogueira: Fala que um rapaz foi acidentado e sem condições de comprar 
medicamentos está sem nenhuma assistência médica. Lembra as falsas promessas do Senhor 
Prefeito, na época das eleições. Comenta que foi prometido pelo Senhor Prefeito, à população do 
Bairro do Carmo, disponibilizar Ambulância 24 horas e Posto de Saúde, com médico 24 horas, 
mas por outro lado, nada disso se realizou, e até o atendimento dentário está parado, sem subs-
tituto para a Dentista, que está em licença maternidade. 

4. Vereador Flávio Andrade de Brito: Agradece ao Senhor Prefeito pelo envio dos trabalhadores 
com máquinas para melhorar as estradas de São João Novo. Fala que o Distrito de São João 
Novo tem muitas estradas de terra, e o trânsito fica prejudicado em épocas chuvosas. Cobra do 
Senhor Prefeito, as providências necessárias para viabilizar a execução de asfaltamento para as 
estradas dos bairros do Distrito de São João Novo, que se encontram sem manutenção. Fala que 
existe a necessidade de autorização do Senhor Prefeito, para que os trabalhadores executem 
serviços em período integral, devido à extrema necessidade dos trabalhos. Cobra da Administra-
ção a execução de serviços de melhorias para Praça e córregos do Distrito de São João Novo, 
que se encontra em estado de abandono. Fala da economia de 7 mil reais ao mês, com a nova 
empresa  contratada para transmissão da Sessão da Câmara. Cobra do Senhor Prefeito, provi-
dências para colocação de cobertura nos pontos de ônibus e posto de saúde. Agradece ao Fun-
cionário do Setor de Informática e aos colaboradores que viabilizaram essa economia. 
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Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que foi informado que São João Novo, se encontra 
em meio ao lixo. Questiona o Vereador Flávio, porque foi informado que tem muito lixo no Distri-
to de São João Novo. 
Vereador Flávio Andrade de Brito: Informa ao Vereador Etelvino Nogueira, que foi informado 
e constatou a pessoas de outras cidades depositando lixo no Distrito de São João Novo. Cobra 
do Senhor Prefeito providências para viabilizar uma fiscalização rigorosa, para coibir ou punir as 
pessoas que estão depositando lixo naquela localidade. 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cobra do Senhor Prefeito a elaboração de um 
planejamento com profissionais da área de economia, para que sejam realizados os cortes ne-
cessários de maneira coerente e adequada. Fala do excesso de valor pago a empresa coletora do 
lixo. Sugere que se chame essa empresa com contrato emergencial para redução dos valores 
cobrados. Diz que a redução dos serviços dos funcionários não é medida de economia coerente. 
Fala que se aproxima o fim do ano e a Cidade se encontra em estado de abandono. Sugere ao 
Senhor Prefeito providências para que se faça corte dos funcionários de cargos de confiança. 
Ressalta que respeita o Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, e se vê na obrigação de alertá-lo, 
devido ao fato dele pertencer à bancada do Senhor Prefeito, para que oriente o Senhor Prefeito, 
quanto às necessidades de conversar com o Prefeito sobre os desmandos e aos recursos públi-
cos desperdiçados dos cofres públicos.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que São Roque é a Cidade que mais ar-
recada na Região, com arrecadação de 250 milhões de reais ao ano. Diz que há necessidade de 
cobra do Governo do Estado para fornecer os medicamentos aos postos de saúde, fazer uma 
reforma Administrativa para que a Prefeitura adquira a as condições de resolver os problemas 
com mais coerência.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que há necessidade dos veículos da Prefeitura 
transportar as pessoas ao hospital em São Paulo, e com a redução dos horários de expediente, 
os pacientes estão tendo prejuízos. Parabeniza o Prefeito de Mairinque, Senhor Rubens Mergui-
zo, pelas melhorias realizada na Cidade de Mairinque. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que o Dr. Sandro pousa de bonzinho, mas não a-
tende as ligações deste Vereador. Fala que os problemas da Saúde devem ser resolvidos pelo 
Diretor do Departamento da Saúde. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Critica os Interventores e o Senhor Prefeito pela má 
Administração.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 074/2015-L, de 09/09/2015, de autoria do Vereador José Carlos de 

Camargo, que “Dá nova redação ao Art. 3º da Lei de Municipal nº972, de 10/09/1973, e dá ou-
tras providencias” e EMENDA n° 001/2015, de autoria do Vereador Mauro Salvador Sgueglia de 
Góes. A Emenda e o Projeto foram aprovados por unanimidade, em primeira discussão e votação 
nominal. 

2. REDAÇÃO FINAL ao Projeto de Lei nº 074-L, de 09/10/2015, de autoria da Comissão 
Permanente de Constituição, Justiça e Redação, que “Dá nova redação ao Art. 3º da Lei Munici-
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pal n°972, de 10/09/1973, e dá outras providências”. Foi aprovado por unanimidade, em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples; 

3. Requerimentos – nºs 272 a 283/2015. Foram aprovados por unanimidade, em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala das ruínas que se encontra a rede de esgoto, que flui 

a céu aberto, no Bairro Vila Nova São Roque. Expõe no Telão do Plenário, fotos das bocas de 
lobo da Rua Marília, com as tampas totalmente destruídas. Informa que manteve contato com o 
Senhor Roni, da empresa Sabesp e aguarda a execução dos reparos na rede de esgoto do Bairro 
Vila Nova São Roque. Cobra Senhor Prefeito providências com execução de serviços de limpeza e 
manutenção em toda a extensão da Rua Bernardino de Luca, bem como ao longo das margens 
do Rio, que passa pela Vila Nova São Roque, que se encontra em meio ao matagal, atraindo 
animais nocivos à saúde humana. Comenta que a ponte, da entrada principal do Bairro Vila Nova 
São Roque, foi forma errada, e se encontra em péssimo estado de conservação, com tendência a 
desabar a qualquer momento. Comenta que como Vereador atuante, tem feito a sua parte, ofici-
aliza constantemente à Administração sobre as necessidades dos bairros e as reivindicações dos 
moradores, solicitando solução para os problemas, mas tudo depende das ordens de serviço do 
Senhor Prefeito e das empresas contratadas para execução das melhorias no Município. Diz que 
trabalha honesto em prol da população, mas ainda assim escuta comentários maldosos de al-
guns munícipes. Critica o Senhor Prefeito, pelo descaso para com a população que está sofrendo 
com a crise do País, e com os problemas municipais. Fala que se sente inconformado com as 
atitudes das autoridades competentes, e que no seu entender deveria haver uma união e um 
comprometimento do Senhor Prefeito junto aos Vereadores para solucionar os problemas muni-
cipais. Diz que vê a atitude dos Vereadores lutando pelas melhorias nos bairros e não vê esforço 
da Administração para resolver os problemas básicos do Município.  

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Parabeniza a Dra. Fernanda, pela participação 
na Operação Placebo, que indiciou os dois Interventores da Santa Casa, que causaram enormes 
prejuízos à Instituição. Lembra que os Vereadores alertaram a ao Senhor Prefeito sobre os pro-
blemas que esses Interventores causariam à Santa Casa, e muitos não acreditaram, mas agora 
que a justiça seja feita e que eles paguem os prejuízos causados. Sugere ao Senhor Prefeito, 
como medida de contenção de despesas, a exonerar o excesso de funcionários de cargos comis-
sionados, contratados pelo Senhor Prefeito, cujo valor da folha de pagamento passa de um mi-
lhão de reais. Sugere também a redução dos valores dos contratos emergenciais da empresa 
coletora de lixo e exclusão do contrato da empresa de roçada, cujos serviços não se vê realizado 
pela Cidade. Diz que protocolou Projeto de Decreto, para sustar os efeitos do Decreto nº 
8.295/2015, de 15 de Outubro de 2015, que reduz o horário de atendimento da Prefeitura, como 
medida de contenção de despesa. Comenta sobre o Centro Esportivo de Canguera, para o qual 
protocolou três Requerimentos, no ano passado, cujas respostas foram inaceitáveis.  Fala que na 
terça-feira, pela manhã, passou pelo Centro Esportivo de Canguera e viu um funcionário do Ex 
Prefeito Efaneu, executando serviços de roçada no Centro Esportivo. Questiona o Senhor Prefei-
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to, onde se encontra a empresa contratada para executar os serviços de roçada no Município, 
com um contrato celebrado no valor de 3 milhões de reais. 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Agradece a atuação do seu amigo Cristóvão (TÓVÃO), 
pela sua atuação na segurança no Distrito de São João Novo. Agradece ao amigo Ceará e toda a 
Comunidade de São João Novo, pela cooperação com a realização do evento da Festa da Crian-
ça. Comenta que hoje, foi criticado sutilmente, pelo Vereador Kalunga, no seu comentário na 
Tribuna, sobre as matérias publicadas nos jornais sobre melhorias para o Distrito de Maylasky, 
como interferência deste Vereador. Fala que se sente na obrigação de oferecer uma explicação 
coerente, pois sua família reside no Distrito de Maylasky e sente simpatia pelo povo daquela 
localidade. Explica que é Vereador eleito pelo povo do Município de São Roque, e atua como 
Vereador na Cidade, em qualquer bairro. Informa que tem profissão, e não se preocupa com a 
situação de vir a perder a oportunidade se reeleger nas próximas eleições municipais. 

Encerram-se os trabalhos às 20h42min. 
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