
 
 

Ata da 37ª Sessão Ordinária de 03 de Novembro 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 18h14min. 

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. 

1. A Ata da 36ª Sessão Ordinária, realizada em 26 de Outubro de 2015, foi lida e aprovada por 

unanimidade; 

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

Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 091-E, de 03/11/2015, de autoria do Poder Executivo, 

que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$310.000,00 (trezentos 

e dez mil reais), no orçamento vigente”. O Parecer Contrário foi rejeitado por unanimidade em 

única discussão e votação nominal;  

3. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 298/2015, de autoria do Vereador 

Etelvino Nogueira, que “Solicita a inclusão da Moção de Congratulações nº 275/2015, em regime 

de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 37ª Sessão Ordinária”. O Requerimento foi 

aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

4. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 299/2015, de autoria do Vereador 

Donizete Plínio Antonio de Moraes, que “Solicita a inclusão da Moção de Repúdio nº 278/2015, 

em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 37ª Sessão Ordinária”. O 

Requerimento foi rejeitado por 08 (oito) votos contrários dos Vereadores Adenilson Correia, 

Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Flavio Andrade de Brito, José Carlos de Camargo, José 

Antonio de Barros, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira e 07 (sete) votos 

favoráveis dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, 

Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luis Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa 

Henriques de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes em única discussão e votação simbólica. 

5. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 300/2015, de autoria do Vereador 

Etelvino Nogueira, que “Solicita a inclusão do Parecer Contrário ao Projeto de Lei nº 091/2015-E, 

em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 37ª Sessão Ordinária”. O 

Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 
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Projetos do Executivo 

1. Projeto de Lei n° 091/2015-E, de 03/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 

o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$310.000,00 (trezentos e dez mil 

reais), no orçamento vigente”; 

      Projetos do Legislativo 

1. Projeto de Lei n° 089/2015-L, de 26/10/2015, de autoria do Vereador José Antonio de 

Barros, que “Declara de utilidade pública a Associação Missionária dos Amigos e Servos do 

Senhor Jesus “Fonte de Água Viva””; 

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 

1. Vereador José Carlos de Camargo – nº: 285/2015. Solicita informações referentes a 

Rodovia Lívio Tagliassachi. 

2.  Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 286/2015. Solicita 

informações sobre todas as alterações propostas ao Plano Diretor enviadas pela Prefeitura ao 

Conselho da Cidade. 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – n°: 287/2015. Solicita informações referentes à 

possibilidade de a Prefeitura interceder junto à empresa Piracicabana no sentido de que sejam 

restabelecidos os horários de ônibus que cumpriam o itinerário “São Roque – Ibaté – São 

Roque”. 

4. Vereador Etelvino Nogueira – nº: 288. Solicita informações referentes ao repasse de 

medicamento pelo Governo do Estado de São Paulo; 289. Solicita informações referentes à falta 

de remédios na Rede Básica de Saúde; 290. Solicita informações referentes às salas de A.E.E. 

(Atendimento Educacional Especializado) existentes na Rede Municipal de Educação 291. Solicita 

informações referentes à coleta de lixo hospitalar em nosso Município; 292. Solicita informações 

referentes à pintura das escolas no período de Janeiro de 2013 até Setembro de 2015; 293. 

Solicita informações referentes as diversas vias em nosso Município que encontram se cobertas 

pela alta vegetação, por falta de corte, conforme fotos anexas; 294. Solicita informações 

referentes a apresentação do Projeto de Lei proposto em Resposta ao Requerimento 

n°157/2015; 295. Solicita informações complementares e cópias de documentos referentes à 

resposta ao Requerimento nº120/2015; 296/2015. Solicita informações e cópias de todas as 

Atas das reuniões, do Conselho Municipal de Saúde do período de 01 de Janeiro de 2013 até 

Outubro de 2015.   . 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 

1. Vereador Flavio Andrade de Brito – nºs: 1876/2015. Solicita implantação de 02 (duas) 

lombadas na Rua Maria das Dores Pedroso, no Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo, 

nas proximidades da casa do Sr. Edvaldo – Cabeleireiro e casa do Nenê. 

2. Vereador Luis Gonzaga de Jesus – nºs: 1879. Solicita poda de árvore na Rua Pedra das 

Amazonas, próxima ao Condomínio Mabruk, Sorocamirim; 1880. Solicita colocação de tampa de 

boca de lobo na Rua Marília, Vila Nova; 1881. Solicita limpeza, roçada e capinação em terreno 

da Prefeitura localizado entre as ruas, Avenida João Pessoa e Rua Renatinho, Jardim Estér;   

3. Vereador Adenilson Correia – nº 1882. Solicita a instalação de refletores no Estádio Distrital 
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de Maylasky “Benedito de Jesus Albuquerque – Pé de Vento”; 1883. Solicita a realização de 

serviços de manutenção no Posto de Saúde “João de Campos”, localizado no Distrito de 

Maylasky; 1884. Solicita a mudança de ponto e abrigo de ônibus localizado na altura do n°472, 

da Rua Luiz Matheus Maylasky, para frente à Praça do Distrito de Maylasky; 1905. Solicita 

colocação de um abrigo para usuários de transporte coletivo em ponto de parada de ônibus 

localizado na Rua Benedita dos Santos Caparelli, ao lado da Escola EMEF Tibério Justos da Silva, 

na entrada da Viela que sai no açougue do “Mineiro”; 1906. Reitera pedido feito através do 

Ofício Vereador n°909/2013, solicitando a colocação, com máxima urgência, de um ponto de 

ônibus coberto atrás da escola Professor Tibério Justos da Silva, no Distrito de Maylasky; 1907. 

Reitera pedido feito através de Ofício Vereador n°1316/2015, solicitando urgentemente, 

manutenção de playground de madeira na CEMEI Adelina Mischiatti Caparelli, localizada na Rua 

Roque Gonzáles n°80, Distrito de Maylasky, ou a retirada do mesmo; 1908. Reitera pedido feito 

através de Ofício Vereador n°2115/2015, solicitando a pavimentação da viela que liga a Rua 

Benedito dos Santos Caparelli à Rua Luiz Matheus Maylasky, na altura do imóvel n°125, ao lado 

do Açougue do “mineiro”; 1910. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador n°1012/2015, 

solicitando roçada e capinação de toda extensão da Rua Batista Pedrone, principalmente em 

frente ao imóvel n°803, Bairro do Rosário, Distrito de Maylasky (iniciando atrás a Igreja Sagrado 

Coração de Jesus até o Bairro do Rosário); 1929/2015. Reitera pedido feito através do Ofício 

Vereador nº1749/2015, solicitando roçada, capinação e limpeza com urgência em todo o Bairro 

Vila arruda, Distrito de Maylasky; 

4. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1885. Solicita serviços de motonivelamento, 

cascalhamento e roçada para a Rua Municipal da Serra, localizada no Bairro Caeté, conforme 

foto que segue anexo; 1886.  Reitera pedido feito através da Indicação n°1306/2015, 

solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento nas seguintes vias: Rua Estrela Branca, 

Estrela Azul, Álvaro Augusto Fernandes, Antonio Firmino de Moraes, Sofia Vieira, Travessa 

Sossego, Travessa das Torres, localizadas nas proximidades do Jardim Camargo, Bairro do 

Carmo; 1887.  Reitera pedido feito através da Indicação n°1842/2015, solicitando operação 

tapa-buraco em trecho da Estrada Municipal do Carmo (inicializando na cabeceira da Ponte Luiz 

Gonzaga Rocha), Bairro do Carmo; 1888. Reitera pedido feito através da Indicação n°746/2015, 

solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento para a Estrada Kinji Nishimoto e Retiro 

da Serra; 1889. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento para as vias: Rua Aníbal 

Martins, Cel. José Castilho, Ten. Antonio Righini de Moura, Cláudio Franchi, Cel. Coriolano e 

Praça Fernando Leite de Camargo, Loteamento Clube dos Oficiais da Polícia Militar, Bairro do 

Carmo; 1890. Reitera pedido feito através da Indicação nº1350/2015, solicitando execução de 

serviços de motonivelamento e cascalhamento para as seguintes vias: Av. Centro Social dos 

Inspetores, Praça Antonio Pereira Lima, Rua Capitão Benedito Gomes e Rua Drª Lourdes Ferreira 

Fernandes, loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 1891. Solicita instalação de placa 

denominativa para a Rua Major Lauro Durães, a via pública localizada no Loteamento Clube dos 

Oficiais da Polícia Militar, no Bairro do Carmo, conforme Lei Municipal n°4.469/205; 1892. 

Solicita a implantação de rede de águas pluviais na Estrada que liga o Bairro do Carmo a 
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Canguera, conforme foto em anexo; 1893. Reitera pedido feito através da Indicação 

n°1845/2015, solicitando substituição da lixeira localizada na Estrada da Serrinha do Carmo e 

limpeza ao redor da mesma; 1894/2015. Reitera pedido feito através da Indicação 

n°1818/2015, solicitando substituição da lixeira que fica a Rodovia Raposo Tavares, Km 50, Alto 

da Serra, próximo ao Ponto de ônibus. 

5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 1895. Solicita realização da 

operação “tapa buraco” em todas as Ruas da Vila Aguiar; 1896. Solicita realização de operação 

“tapa buraco” em todas as Ruas do Jardim Suíça; 1897. Solicita execução de serviços de roçada 

e limpeza nas margens do córrego da Vila Aguiar; 1898. Solicita serviços de roçada nas margens 

da Estrada do Vinho; 1899. Solicita execução de serviços de motonivelamento e cascalhamento, 

na Estrada do Paraíso, Bairro Capim Fino; 1900. Solicita colocação de tubos, serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas vias do bairro Mirim e Morro do Piolho; 1901. Solicita 

realização de operação “tapa buraco” em todas as vias do Jardim Conceição; 1902. Solicita a 

implantação de Museu Municipal de São Roque; 1903. Solicita pavimentação asfáltica em todas 

as ruas da Vila Carriço, Sorocamirim; 1904. Solicita construção de uma quadra poliesportiva no 

Jardim  Suíça.  

6. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1909. Solicita a implantação de lombada 

eletrônica na Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, próximo a Distribuidora de verdura 

Hidrosales, Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo; 1911. Solicita limpeza nas margens 

do córrego Taxaquara, localizada na Praça Takeshi Shimura, São João Novo; 1912. Solicita 

construção de portal turístico na divisa de São Roque com Itapevi; 1913. Solicita serviços de 

limpeza em córrego localizado em São João Velho, Distrito de São João Novo; 1914. Solicita 

instalação de câmeras de segurança na área central do Distrito de São João Novo; 1917. Solicita 

o fechamento da passagem de nível, em baixo do viaduto do Distrito de Maylasky; 1919. Solicita 

a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento em caráter de urgência, nas vias 

do Distrito de São João Novo; 1920. Solicita a instalação de 02(dois) banheiro na Praça Takeshi 

Ishamura, Distrito de São João Novo; 1921. Solicita pavimentação asfáltica em trecho de 

aproximadamente 100 (cem) metros localizado ao lado do Ginásio de Esporte localizado no 

Distrito de São João Novo; 1923/2015. Solicita a troca de lâmpadas das luminárias por 

lâmpadas fluorescentes instaladas na Rua Monteiro Lobato, entre Rua São Paulo e a Raposo 

Tavares 

7. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 1915. Solicita poda de árvore em 

frente ao imóvel n°316 da Rua Washington Campos do Amaral, Vila Santa Isabel; 1916. Solicita 

retirada de tocos de árvores na Travessa Coroatá, Vila Santa Isabel; 1918. Solicita operação 

“tapa buraco” em frente aos imóveis nºs 35, 75 e 313 da Rua Santana, Vila Santa Isabel; 1922. 

Solicita que sejam colocadas placas denominativas no CRAS Miguel Brossa, localizado no Bairro 

do Goianã, e no campo de bocha José Carlos Solera, localizado na Avenida Bandeirantes; 1924. 

Reitera pedido feito através da Indicação nº904/2014, solicitando pavimentação asfáltica, 

implantação de sistema de drenagem e demais benesses para a Rua Achiles de Moraes, 

localizada no Bairro do Sorocamirim; 1925. Reitera pedido feito através de Ofício Vereador 



 
 
 

Ata da 37ª Sessão Ordinária de 03 de Novembro de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

 
5 

n°22/2012, solicitando guias, sarjetas, rede para águas pluviais, rede de esgoto, asflato e troca 

de todos os postes de madeira por postes de concreto na Rua Roque Soares de Camargo, Jardim 

Santa Maria, Gabriel Piza; 1926. Reitera pedido feito através da Indicação n°955/2009, 

solicitando iluminação pública na Rua Roque de Oliveira Santos e a Indicação n°2121/2009, 

solicitando a implantação de rede de esgoto, guias, sarjetas e caneletas e/ou tubulações para 

escoamento de águas pluviais e pavimentação asfáltica na referida rua; 1927. Reitera pedido 

feito através do Ofício Vereador n°1326/2011, solicitando o asfaltamento da Rua Roque Soares 

de Camargo, localizada no Jardim Santa Maria, Bairro Gabriel Piza; 1928/2015. Reitera pedido 

feito através da Indicação n°1034/2011, solicitando que o Executivo elabore estudo e, se 

possível, Projeto de Lei, para tornar obrigatório o ensino da matéria “Organização Social e 

Política do Brasil (OSPB)” em escolas públicas municipais. 

Moções: 

1. Vereador José Carlos de Camargo – nº 273/2015. De Congratulações pela passagem do 

Dia do Dentista. 

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n° 274/2015. De Pesar pelo falecimento 

da estimada Senhora Eisarides Pereira Leite. 

3. Vereadores Etelvino Nogueira – nº 275/2015. De Congratulações pelo Dia do Funcionário 

Público.  

4. Vereadores Israel Francisco de Oliveira– n° 276/2015. De pesar pelo falecimento do 

estimado Senhor João Batista dos Reis. 

5. Vereador Alacir Raysel – nº 277/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor José 

Carriço Pires.  

Matérias analisadas no expediente: 

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

1. Moções de Pesar – n° 274, 276 a 277/2015 – foram aprovadas por unanimidade; 

2. Moções de Congratulações – nºs: 273 e 275/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará; e 

3. Indicações – nºs 1876 a 1928/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna:  

1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que o Senhor Prefeito realizou Intervenção na 
Santa Casa de Misericórdia, devido a alguns problemas detectados, há algum tempo atrás, e 
que nomeou os Senhores Sidney Santana Muniz e Jorge Haddad. Lembra que em todas as 
Sessões deste Legislativo, foram feitas cobranças e alertas dos Vereadores ao Senhor 
Prefeito, para tomar medidas cautelosas quanto aos dois Interventores que ficaram na Santa 
Casa, depois das notícias da prisão dos falsos médicos, que atuaram no Município de São 
Roque e Região, divulgada na Mídia e em todos os meios de comunicação. Diz que após o 
escândalo da quadrilha dos falsos médicos presos, a Santa Casa ficou em péssimas 
condições de atendimento. Comenta que os dois Interventores, demonstravam que a situação 
financeira da Instituição estava em ordem, mas era tudo engano, até que o Senhor Prefeito 
resolveu demitir os Interventores Senhores Sidney Santana Muniz e Jorge Haddad. Fala que 
os novos Interventores contratados, a Senhora Fabíola Brandão e Francisco Tibiriçá, 
detectaram a situação dramática do setor financeiro da Santa Casa, que envolve até o 
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estacionamento da mesma, e corre o risco de perder o título de filantropia, pois a Instituição se 
encontra totalmente falida, com despesas vencidas, sem condições de quitar e sem condições 
de atendimento. Fala que a Câmara fez os repasses à Prefeitura para socorrer a Instituição, 
mas foi tudo em vão, devido à má administração dos Interventores demitidos. 
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Solicita aos Vereadores a gentileza, para não 
referir à sua pessoa, como “Líder da Bancada do Senhor Prefeito”, porque não compactua com 
as atitudes dessa Administração. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Informa que a Prefeitura está quebrada 
financeiramente, não tem como fazer repasses à Santa Casa, que se encontra falida com 
dívidas e sem condições de atendimento, com falta de pagamentos aos médicos. Diz que todo 
dia acompanha pessoas para atendimento na Santa Casa, e vê o desespero da população 
pelo atendimento. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Afirma que os culpados pela falência 
da Santa Casa serão punidos. Fala que elaborou Moção de Repúdio ao Diretor de Saúde e 
aos Interventores, por conta da desestabilização da situação financeira da Instituição, que era 
estável antes da Intervenção, e foi devolvida falida pelos Interventores incompetentes. 

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre a situação de descaso da Administração 
Pública para com os imóveis públicos da Cidade. Expõe no Telão do Plenário, fotos dos dois 
campinhos de areia em estado de abandono, um localizado na Vila Nova São Roque, na Rua 
Carvalho de Brito, e outro no Jardim Marieta, que se encontram em meio ao matagal, com 
carência de serviços de limpeza, e manutenção com serviços de poda de árvores e roçada. 
Fala que o Vereador oficializa o Senhor Prefeito, solicitando melhorias para o Bairro, mas não 
é atendido. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador Gonzaga pelos esforços 
empenhados junto à Prefeitura para melhorar a situação dos Bairros Vila Nova São Roque, 
Jardim Marieta e Região. Fala que se entristece pelo fato da Região da Vila Nova, ser local de 
moradia do Vice-Prefeito, que nada faz para melhorar os Bairros. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que visitou a Santa Casa e viu que a situação está 
alarmante. Fala que os Vereadores lutam para defender a Santa Casa, e que essa luta para 
resolver os problemas da Santa Casa é de todos nós. 

Ordem do Dia: 

1. O Presidente solicita ao 1º Secretário para que faça a leitura do Parecer nº 071/2015, de 

29/10/2015, de autoria da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Entra 

em discussão o Projeto de Decreto Legislativo n° 022-L, de 29/10/2015, de autoria da 

Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que "Dispõe sobre a aprovação 

do Parecer TC nº 001885/026/13, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, favorável à 

aprovação das contas da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, Exercício Financeiro de 

2013". O Projeto foi aprovado com 10 (dez) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, 

Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Flávio Andrade de Brito, 

José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Rafael Marreiro de 

Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 05 (cinco) votos contrários dos Vereadores Donizete Plínio 

Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Marcos Augusto Issa 

Henriques de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes, em única discussão, votação nominal 

e maioria qualificada; 
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2. Veto nº 014/2015-E, de 05/10/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o 

Autógrafo nº 4.441/2015 (Projeto de Lei nº 060-L, de 17/06/2015, de autoria do Vereador José 

Carlos d Camargo), que “Dispõe sobre a proibição de cobrança de tarifas de esgoto em locais 

que não possuem esgoto tratado”. Foi rejeitado por 12 (doze) votos contrários dos Vereadores 

Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino 

Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz 

Gonzaga de Jesus, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo 

Nunes de Oliveira; e 02 (dois) votos favoráveis dos Vereadores Marcos Augusto Issa Henriques 

de Araújo e Donizete Plínio Antonio de Moraes, em única discussão, votação nominal e maioria 

absoluta; 

3. Projeto de Decreto Legislativo n°018/2015-L, de 30/09/2015, de autoria do Vereador Alfredo 
Fernandes Estrada, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão São-roquense ao Senhor 
Joel Carvalho em Sessão Solene Alusiva ao Dia da Consciência Negra”. Foi aprovado por 
unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria qualificada. 

4. Projeto de Decreto Legislativo n°019/2015-L, de 30/09/2015, de autoria do Vereador Alacir 
Raysel, que “Dispõe sobre a concessão de Placa Homenagem ao Senhor Benedicto da Cruz Netto 
em Sessão Solene Alusiva ao Dia da Consciência Negra”. Foi aprovado por unanimidade, em única 
discussão, votação nominal e maioria qualificada. 

5. Projeto de Decreto Legislativo n°020/2015-L, de 30/09/2015, de autoria do Vereador 
Etelvino Nogueira, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão São-roquense ao Padre 
Alexandre Santos de Jesus em Sessão Solene Alusiva ao Dia da Consciência Negra”. Foi aprovado 
por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria qualificada. 

6. Projeto de Lei nº 081/2015-L, de 09/10/2015, de autoria do Vereador José Carlos de 

Camargo, que “Dá denominação de Rua Antonio Claro de Matos, a via pública localizada na Vila 

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

nominal e maioria simples. 

7. Projeto de Lei n° 085/2015-L, de 19/10/2015, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera a Lei 

n°4.426, de 11/06/2015”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e 

maioria absoluta. 

8. Projeto de Decreto Legislativo n°021/2015-L, de 19/10/2015, de autoria do Vereador 

Mauro Salvador Sgueglia de Góes, que “Susta os efeitos do Decreto n°8.295, de 15 de Outubro 

de 2015, do poder Executivo”. Foi aprovado por 08 (oito) votos favoráveis dos Vereadores 

Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga 

de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e 06 

(seis) votos contrários dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo 

Soares, Alfredo Fernandes Estrada, José Antonio de Barros e José Carlos de Camargo em única 

discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

9. Projeto de Lei n° 086/2015-L, de 20/10/2015, de autoria do Vereador Rafael Marreiro 

Godoy, que “Dá a denominação de Rua João Garcia da Silva à via pública localizada no Distrito 

de São João novo”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e 

maioria absoluta. 
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10. Projeto de Lei complementar n° 003/2015 –L, de 18/05/2015, de autoria do Vereador José 

Carlos Camargo que. “Dispõe sobre a isenção de 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”. Foi aprovado por unanimidade, em segunda discussão e 

votação nominal e maioria absoluta. 

11. 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 R$250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais), no orçamento vigente” e EMENDA n° 001/2015, de autoria do Vereador 

Etelvino Nogueira. A Emenda e o Projeto foram aprovados por unanimidade, em primeira 

discussão e votação nominal. 

12. Projeto de Lei n°089/2015-E, 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”. Foi 

aprovado por unanimidade, em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

13. Requerimentos – nºs 285 a 296/2015. 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, 

oficializa 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 

alguns 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 

municipais. 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 
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problemas 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 comissionados, contratados pelo Senhor Prefeito, cujo valor da folha de pagamento passa 

de um milhão 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 

Prefeito, 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 

Criança. 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 21h33min. 
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