Ata da 7ª Sessão Ordinária de 16 de Março de 2015.
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.
Presidência: Flávio Andrade de Brito, Marcos A. Issa Henriques de Araújo
e Luiz Gonzaga de Jesus
Secretaria: Mauro S. Salvador de Góes e Israel Francisco de Oliveira
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Vereadores presentes: Alacir Raysel, Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre
Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino
Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José
Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo,
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira.
Vereador ausente: Nenhum.
Início dos trabalhos às 18h27min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador Israel Francisco de Oliveira.
A Ata da 6ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de Março de 2015, foi lida e aprovada por
unanimidade;
Projetos do Executivo:
Projeto de Lei nº 020-E, de 03/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Institui o
adicional de função aos advogados públicos de carreira e da outras providências”;
Projeto de Lei nº 021-E, de 03/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre alteração de nível salarial dos Agentes Fiscais de Rendas”;
Projeto de Lei nº 024-E, de 04/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 666.714,41 (seiscentos e sessenta e
seis mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e um centavo)”;
Projeto de Lei nº 025-E, de autoria do Poder Executivo, de 04/03/2015, que “Dispõe
sobre as criações das Divisões de Tesouraria e Tomadas de Contas do Departamento em
Comissão e dá outras providências”;
Projeto de Lei nº 026-E, de 05/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e
cinco mil reais), no orçamento vigente”;
Projeto de Lei nº 027-E, de 06/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 786.626,12 (setecentos e oitenta e seis
mil, seiscentos e seis reais e doze centavos)”;e
Projeto de Lei nº 028-E, de 11/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”; e
Projeto de Lei nº 029-E, de 11/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)”.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei Complementar nº 001-L, de 11/03/2015, de autoria do Vereador
Rodrigo Nunes de Oliveira, que “Dá nova redação ao Artigo 6º-A da Lei Complementar nº
82, de 03 de Fevereiro de 2015”;
Projeto de Lei nº 019-L, de 03/02/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que
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“Altera a Lei Municipal 2208 de 01 de fevereiro de 1994, dispondo sobre alteração de nível
salarial dos fisioterapeutas e dos eletricistas da Prefeitura da Estância Turística de São
Roque”;
Projeto de Lei nº 027-L, de 12/03/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que
“Dá a denominação de “RUA RAFAEL DIAS COSTA” a via pública que especifica”;
Projeto de Lei nº 028-L, de 13/03/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que
“Dá a denominação de “Rua Luiz Marasatti” à via pública localizada no Distrito de São João
Novo”; e
Projeto de Resolução nº 003-L, de 09/03/2015, de autoria da Mesa Diretora da
Câmara, que “Dispõe sobre constituição de Comissão de Representação para participar, no
período de 07 a 10 de Abril de 2015, do 59º Congresso Estadual de Municípios em Serra
Negra”.
Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
Vereador Adenilson Correia – nº 019/2015. Solicita informações sobre a possibilidade
de pavimentação asfáltica das Ruas Eduardo Santucci, Abatirás, Aracatis e José Gimenes
Arévalo, localizadas no Bairro Estação, Distrito de Maylasky;
Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs 020. Solicita informações sobre as
providências tomadas pela prefeitura no combate à Dengue e com relação ao número de
profissionais que trabalham realizando vistorias em residências visando à prevenção e o
combate à doença; 025. Solicita informações sobre a possibilidade de recuperação das
Ruas Erlindo José da Silva, Argeu Lombard e Estrada do Candor, Bairro Guaçu; 026.
Solicita informações sobre a possibilidade de corte de árvore, localizada na Rua São Pedro,
na altura do nº 111, Jardim Santa Teresa; e 027/2015. Solicita informações sobre a
possibilidade de aula de “Zumba” no Ginásio de Esportes Gentil Tizo de Moraes Júnior,
Guaçu;
Vereador José Carlos de Camargo – nºs 021. Solicita cópia do contrato firmado entre a
Prefeitura e a Viação São Roque; 022. Solicita cópia do contrato firmado entre a Prefeitura
e a Sabesp; 023. Solicita informações sobre a possibilidade de desentupimento de boca-delobo, localizada na Rua Manoel da Costa, em frente ao nº 182, Jardim Flórida; e
024/2015. Solicita informações sobre a possibilidade de recapeamento asfáltico nas Ruas
José Brenha Ribeiro, Dr. Fleury e Marino Camurça, Jardim Finatti;
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 307. Solicita a realização dos serviços de
roçada, capinação e limpeza, na Rua Maria Conceição Lemos (Lili Romão), Jardim Brasília; e
349/2015. Solicita operação “tapa-buraco” na Avenida Antonino Dias Bastos, em frente a
Loja “Stok Motos”;
Vereador Flávio Andrade de Brito – nº: 308/2015. Solicita providências junto ao
D.E.R. para execução de serviços de roçada em toda a extensão da Rodovia Engenheiro
Renê Benedito da Silva;
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 309. Solicita ampliação dos serviços de
patrulhamento policial na região dos Bairros do Carmo e Caetê; 310. Solicita execução de
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serviços de limpeza na boca de lobo, localizada na Estrada do Carmo, próxima ao
Kokuchicam; 311. Solicita execução de serviços de limpeza nas escolas: EMEF, EMEI e
CMEI, localizadas no Bairro do Carmo; 312. Solicita desapropriação de área localizada em
frente à EMEF Bairro do Carmo, para ampliação da EMEF; 313. Solicita serviços de corte de
árvore, em situação de risco, localizadas na Rua do Cruzeiro; 314. Solicita alargamento da
Travessa Ernesto Firmino de Moraes, localizada no Bairro da Serrinha; 315. Solicita corte
de árvores na Estrada do Mikami, localizada no Bairro do Caeté; 316. Solicita
motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Coopertec, Bairro do Caeté;
318. Solicita execução de serviços de manutenção em abrigos de ônibus, localizados nas
Estradas do Carmo e Caeté; e 319/2015. Solicita corte de árvores que oferecem riscos de
acidentes, localizadas ao longo da Estrada Toshiyuki Takeda;
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 317. Solicita ao Poder Executivo a
conceder subvenção à “Romaria de São Jorge à Pirapora do Bom Jesus”; 334. Solicita
realização de limpeza da boca-de-lobo em baixo da ponte localizada na Estrada do
Sorocamirim/Bairro Gabriel Piza; 335. Solicita motonivelamento e cascalhamento na Rua
Capitulina dos Santos, Jardim Felicidade I, Pavão, Distrito de Canguera; e 336/2015.
Solicita motonivelamento e cascalhamento na Rua Madre Clélia Merloni, Pavão, Distrito de
Canguera;
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 337. Solicita instalação
de tendas ou trailers para hidratação emergencial em caso de Epidemia de Dengue; 338.
Solicita a retirada de pneu abandonado no terreno público localizado ao lado da Escola
Horácio Manley Lane, entre as ruas João Pessoa e Renato dos Santos Leme - “Renatinho”,
no Jardim Ester Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes - nºs: 339. Solicita destinação
adequada das vegetações que estão sendo removidas das ruas do bairro da Estação; e
340/2015. Solicita contratação emergencial de empresa para a nebulização de veneno
contra o mosquito transmissor da dengue, o “Aedes Aegypt” nos Bairros do Município”;
Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 341. Solicita a troca ou manutenção de um
poste de energia elétrica na Rua Prímula, Vinhedos II, localizado na Paisagem Colonial;
342. Solicita melhorias no piso e jardinagem localizado nas laterais do rio da Rua 16 de
Agosto, Vila Junqueira; e 343/2015. Solicita realização de serviços de limpeza, capinação
e roçada no Cemitério da Paz;
Vereador Adenilson Correia nºs 344. Solicita ao Poder Executivo parceria com a Sabesp
visando instalação de (01) reservatório e rede de água na Região Alto da Serra; 345.
Solicita ao Poder Executivo pavimentação, das seguintes travessas: Travessa Estrela D.
Alva, conhecida como Rua “A”; Travessa Lua, conhecida como Rua “B”, e na Travessa Sol,
conhecida como Rua “C” , Bairro Vila Vilma, no Distrito de Maylasky; 346. Solicita ao Poder
Executivo o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Controladores de Vetores
deste Município., nos termos da Lei nº 12.994, de 17 de Junho de 2014; 347. Solicita
motonivelamento e cascalhamento das vias públicas do Bairro Mombaça; 348. Solicita
motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Gennaro Teófilo e Arthur Pedro Rodrigues, no
Bairro Cardoso, localizada no Distrito de Maylasky; 360. Reitera Indicação nº 200/2014,
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Solicitando a construção de um Velório no Distrito de Maylasky; 361. Reitera pedido feito
através da Indicação nº 812/2014, solicitando a construção de uma pista de passeio no
início da Rua Benedita dos Santos Caparelli, atrás da EMEF Prof. Tibério Justo da Silva,
sentido a Rua Getúlio Ribeiro dos Santos, Jardim Ponta Porã, Distrito de Maylasky; 362.
Reitera pedido feito através da Indicação nº 20/2014, solicitando a implantação de um
Posto da Guarda Municipal no Distrito de Maylasky; e 363/2015. Solicita ao Poder
Executivo as providências visando a reciclagem de resíduo proveniente da construção civil
no Município de São Roque;
Vereador Alacir Raysel nºs 350. Solicita implantação de 2 braços de iluminação pública
nos postes da Cia. de energia localizados na Estrada da Capela da Grama, sendo 1 na
altura do nº 886 e outro na altura do nº 959, Bairro Sorocamirim. (Ref. transformador nº
T21359F); 351. Solicita motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas: Alameda dos
Sabiás, Alameda das Águias, Alameda das Patativas, Alameda dos Cardeais, Alameda das
Arapongas, Alameda das Andorinhas, Alameda dos Canários, Alameda das Cotovias e
Alameda dos Tucanos, Bairro Gabriel Piza; 352. Solicita os serviços de roçada, capinação e
limpeza nas margens do rio (ribeirão) da Rua Antonio dos Santos Santinhos, Vila Aguiar /
Esplanada Mendes; 353. Solicita serviços de roçada, capinação e limpeza nas margens das
vias públicas dos bairros: Taboão, Jardim Villaça, Jardim Mosteiro, Gabriel Piza e Parque
Primavera; 354. Solicita operação tapa-buracos no Jardim Villaça e no Jardim Mosteiro;
355. Solicita os serviços de abertura, implantação de guias e sarjetas, rede coletora de
esgoto, rede de água, pavimentação asfáltica e iluminação pública, na Rua Dom José
Gaspar, até o seu término na Rua Paulo VI, no Jardim Mosteiro; 356. Solicita
complementação do passeio público existente na Estrada do Vinho, Km 1, Gabriel Piza;
357. Solicita pavimentação, iluminação e paisagismo na Viela de acesso à Rua Santa
Leocádia e Santa Virginia, Jardim Villaça; 358. Solicita que o Poder Executivo interceda
junto a Sabesp para implantação de caixa coletora de esgoto junto ao imóvel de n° 515,
localizado na Rua Santa Leocádia, para captar a tubulação de esgoto dos imóveis da Rua
Santa Virgínia, Jardim Villaça; e 359/2015. Solicita a implantação de poste com braço de
iluminação pública na Alameda das Sucupiras, próximo da chácara “Rancho Verde”, Bairro
Planalto Verde. (Ref. ao transformador nº 177620125, localizado na Alameda Magnólia);
Moções:
Vereador Flávio Andrade de Brito nºs: 047. De Congratulações à Guarda Civil
Municipal de São Roque, em face da operação que resultou na apreensão de entorpecentes
em nosso Município no dia 06/03/2015; e 048/2015. De Congratulações a Policia Civil de
São Roque, em face da operação que resultou na apreensão de entorpecentes em nosso
Município no dia 06/03/2015;
Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nºs: 049/2015. De Pesar pelo
falecimento do estimado Senhor Luiz Fernando Pereira;
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 050/2015. De Pesar pelo falecimento da Bióloga
Sandra Eliza Beu;
Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 052. De Pesar pelo falecimento do estimado
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Senhor Sidnei dos Santos; e 353/2015. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora
Maria José Guazzelli.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moções de Congratulações nºs: 047 e 048/2015 – Foram aprovadas por
unanimidade, em única discussão e votação simbólica;
Moção de Pesar – nºs: 049, 050 e 052/2015 - a Mesa Diretora as encaminhará.
Indicações – nºs 307 a 363/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que gostaria que o Vereador Rodrigo Nunes
de Oliveira que faz parte da bancada do Prefeito, explicasse sobre o aumento do valor pago
para a empresa de limpeza, e por que a Prefeitura contratou uma empresa que cobra cinco
milhões de reais, sendo que poderia ter contratado uma que cobrava dois milhões.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que a falta da limpeza é muito grave,
e a empresa contratada não cumpre com suas obrigações. Fala que solicitou ao Senhor José Eduardo Charbel uma equipe para a limpeza do Bairro onde mora, no Distrito de São
João Novo, e foi surpreendido quando chegou um rapaz, morador do Distrito, sem equipamentos de segurança, usando uma bermuda.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que foi iniciada a limpeza no Bairro
do Guaçu, mas infelizmente só uma pequena área que é limpa pelos funcionários. Comenta
que as Motoserras não chegaram, e sem tais equipamentos não é possível realizar a limpeza dos rios.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que toda a cidade está em total abandono, e
falta vontade política da administração, pois dinheiro há.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Explica que se pegar cinco milhões de
reais e dividir esse valor por mês, fica mais ou menos quatrocentos mil reais para fazer o
pagamento de poucos funcionários. Comenta que não tem como defender as atitudes tomadas pela administração, e a situação é vergonhosa.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que tem que ter uma fiscalização sobre as
contas da administração relacionada a limpeza, roçada e capinação. Comenta sobre a situação que se encontra o Departamento de Obras, em que as ruas de terras estão esburacadas e esgotos vazando.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Morais: Diz que o mato está muito alto,
e os funcionários não estão dando conta de fazer a roçada. Comenta que o Executivo ficou
quase um ano sem fazer a manutenção dos córregos, e dos Bairros, e quem sofre com isso
é a população, inclusive pela epidemia da Dengue.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que a administração não está tomando as
cabíveis providências relacionadas ao combate da Dengue. Comenta sobre o caminhão da
Prefeitura flagrado despejando lixo e entulhos em outros municípios.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que semana passada foi
procurado por uma empresa de reciclagem de entulho, do Rio Grande do Sul, que tem
uma usina móvel que vai em qualquer Cidade. Explica que se juntar São Roque com outras cidades dá para apostar nesse projeto o custo fica menor. Fala sobre o Bairro da Estação que está com o mato alto, e da Vila São Rafael em que um morador fez por conta
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própria os serviços de roçada e capinagem. Diz sobre a Santa Casa, que encontra-se em
péssimo estado
3. Vereador Etelvino Nogueira: Fala que o Jornal Democrata compartilha o que as
pessoas pedem e pagam pela publicação. Diz que participou da posse dos Deputados Estaduais da Assembleia, junto com o Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga), e protocolaram um pedido com o Deputado Marcio Camargo, de Emenda Parlamentar no valor de
quinhentos mil reais, para a Santa Casa. Parabeniza o Deputado Estadual Fernando Capez,
que foi eleito o Presidente da Assembléia em que obteve noventa e dois votos. Comenta
sobre uma sugestão que gostaria de propor a todos os Vereadores, sobre o contrato referente a empresa da limpeza,uma vez que o contrato foi feito, supervisionar, questionar e
cobrar para que seja feito todos os serviços.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Pergunta ao Vereador Etelvino Nogueira,
se os funcionários recebem por metragem, já que só sabem limpar, roçar e capinar por
metro, ao invés de fazer um todo.
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que os Vereadores devem pegar a cópia do contrato para poderem saber quais as obrigações das empresas prestadoras de serviços de
limpeza e coleta do lixo. Fala que o Jornal local publicou que o Vereador Etelvino Nogueira, faltou com a verdade quando se referiu a perda de aproximadamente novecentos mil
reais, e se ele estiver equivocado, pedirá desculpas sem nenhum constrangimento. Diz
que as estradas de terra estão todas esburacadas, estão ficando sem condições de locomoção.
4. Vereador Flávio Andrade de Brito: Parabeniza a todas as mulheres, aos Vereadores
Rafael Marreiro de Godoy, Rodrigo Nunes de Oliveira, e o José Carlos de Camargo que
escolheram as mulheres que foram homenageadas nesta Casa de Leis, e agradece todos
os funcionários da Câmara. Diz que tem recebido reclamações referentes a posse de terrenos, invasões, e a Prefeitura não tem feito nada.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que é feito o controle, mas que os funcionários são impedidos de dar andamento. Fala que isso afetará o Município.
Aparte Vereador Augusto Issa Henrique de Araújo: Diz que no Jardim Santa Vitória
e no Bairro do Carmo, existem muitas denúncias, referente a invasões.
Vereador Flávio Andrade de Brito: Fala que a situação é complicada, e se a Prefeitura
não fizer a fiscalização, vai gerar descontrole e insatisfação dos moradores.
5. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta sobre a limpeza, roçada e capinagem
na Cidade, e que o serviço que está sendo feito é pouco perto do valor que é pago. Pede
para a Prefeitura que reveja a situação dos rios, pois estes já foram cobertos pela vegetação alta, e que não será fácil de serem limpos. Fala que não sabe para onde vai toda a
sujeira da Cidade, já que, o pátio da Prefeitura está lotado.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que o Vereador Israel
Francisco de Oliveira está coberto de razão em querer saber sobre o lugar que é despejado o lixo. Comenta sobre uma área que está entre a Cidade de São Roque e de Mairinque,
que deve pertencer a São Roque, e seria útil para o descarte dos entulhos.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que quer saber em que lugar será jogado
o lixo, que fica no pátio da Prefeitura, uma área nobre. Comenta não saber o que foi feito
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em relação para se criar um lugar para o bota fora da Cidade de São Roque, e que deveria
ter um projeto.
Ordem do Dia:
Veto nº 002-E, de 18/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta parcialmente o
Autógrafo nº 4.342/2015 (Projeto de Lei nº 006-L), de 21/01/2015, de autoria do Vereador
Rafael Marreiro de Godoy, que “Institui a Semana Municipal de Diagnóstico e Prevenção da
Catarata e Glaucoma e o da Saúde Ocular, no âmbito da Estância Turística de São Roque e
dá outras providências”. Foi rejeitado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta;
Veto nº 003-E, de 25/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta totalmente o
Autógrafo nº 4.351/2015 (Projeto de Lei nº 009-L), de 21/01/2015, de autoria do Vereador
Rafael Marreiro de Godoy, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de que sejam instalados
filtros em todos os equipamentos de informática instalados em escolas públicas do município, visando restringir o acesso a sites que contenham conteúdo erótico, pornográfico ou
impróprio para menores, bem como os que fazem apologia ao consumo de drogas e substâncias ilícitas”. Foi rejeitado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta;
Projeto de Lei nº 003-L, de 20/01/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que
“Dispõe sobre o tombamento dos seguintes patrimônios imateriais: o samba e os Desfiles
das Escolas de Samba, no âmbito da Estância Turística de São Roque”. Foi aprovado por 13
(treze) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Adenilson Correia (Mestre Kalunga),
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, Mauro Salvador Sgueglia de Góes,
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 simples;
Projeto de Lei nº 006-E, de 30/01/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre o Sistema de Controle Interno do Município da Estância Turística de São Roque e dá
outras providências”; e Emendas nºs 001 e 002-L, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira. Foram aprovados por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioira
simples;
Projeto de Lei nº 023-L, de 26/02/2015, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo, que “Insere o Art. 1ºA à Lei nº 4.056, de 09 de Setembro de 2013, que “Define condições para cadastro dos programas habitacionais realizados no Município de São Roque e dá
outras providências”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal
e maioria simples;
Projeto de Lei nº 019-E, de 03/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Institui a
Gratificação Dedicação Excepcional – GDE aos Guardas Civis Municipais”. Foi Aprovado por
unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples;
Projeto de Lei nº 024-L, de 06/03/2015, de autoria do Vereador Luiz Gonzaga de Jesus,
que “Insere a Romaria Feminina das Cavaleiras de Santa Francisca Romana, de São Roque
com destino ao Santuário do Senhor Bom Jesus de Pirapora no Calendário Oficial de Even-
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tos da Turística de São Roque”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples;
8. Projeto de Lei nº 016-E, de 25/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”. Foi
aprovado por unanimidade, em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta;
9. Projeto de Lei nº 017-E, de 25/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 500.315,04 (quinhentos mil, trezentos e
quinze reais e quatro centavos) e dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor
de R$ 477,31 (quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), no orçamento
vigente”. Foi aprovado por unanimidade, em primeira discussão, votação nominal e maioria
absoluta;
10. Projeto de Lei nº 018-E, de 25/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 354.350,00 (trezentos e cinqüenta e
quatro mil, trezentos e cinqüenta reais)”. Foi aprovado por 08 (oito) votos favoráveis dos
Vereadores Alacir Raysel, Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soares,
Etelvino Nogueira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 06 (seis) votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de
Góes, em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
11. Requerimentos - nºs 019 a 027/2015. Foi aprovado por 11 (onze) votos faturáveis
dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo
Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco
de Oliveira, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy; e 03 (três)
votos contrários dos Vereadores Alacir Raysel, José Antonio de Barros e Rodrigo Nunes de
Oliveira, em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala sobre uma casa, no Jardim Esther, na Rua 23 de
Maio que encontra-se abandonada, com o mato alto, e os moradores clamam para que o
proprietário seja encontrado e providenciar a limpeza da mesma. Comenta que pediu para
remover três postes, que atrapalham os moradores, e faz um ano e meio que ninguém toma nenhuma providência. Explica que trabalha para a população, faz os pedidos, mas o
Prefeito não executa os serviços. Agradece por terem colocado as lombadas que foram pedidas na Avenida São Paulo, mas que infelizmente não colocaram o ponto de ônibus.
2. Vereador Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo: Fala sobre a operação Lava Jato,
e a coragem do Juiz Sérgio Mora, que dá esperança de um país melhor. Comenta sobre
uma foto que foi publicada no Jornal Local, em que ele foi selecionado pela RAPS (Rede de
Ação Política pela Sustentabilidade) de 2015, e foi o único da região selecionado. Diz sobre
a SABESP, que está cobrando os serviços que estão no contrato, e que em 2014, foram
investidos apenas 38% do combinado no contrato, mas que até 2017, funcionarão as três
estações de tratamento de esgoto no Município de São Roque. Explica que quarenta e cinco
Municípios já fazem Licenciamento Ambiental, e a Cidade de São Roque perdeu oitenta e
sete empreendimentos nos últimos quatro anos em função de entraves burocráticos na

Ata da 7ª Sessão Ordinária de 16 de Março de 2015.
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.

9

questão ambiental. Fala sobre o aterro sanitário de Araçariguama, e que entrou em contato
com o Vereador Moacyr Godoy, para juntar força dos dois Municípios e tentar conter o avanço do aterro sanitário, que está querendo se instalar em Araçariguama, mas que isso
não é do interesse da população de Araçariguama e nem da Cidade de São Roque.
3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz que alguns Vereadores não tem coerência e
bom senso, no que é discutido. Comenta que fica feliz pelo Deputado Federal Rodrigo Garcia eleito o qual ele apoiou, e em breve estarão entregando a documentação referente a
regularização de todo o Bairro Vila Lino e Coopertec que fica localizado no Bairro do Carmo,
e tem mais doze bairros que acredita que dentro de seis meses estarão recebendo também
a documentação dos imóveis. Fala que infelizmente o Município tem um número muito
grande de domicílios sem a documentação, completamente irregular. Diz que a gestão passada, só ajudou a classe alta, deixando de lado quem mais precisava e merecia.
4. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza a posse do Deputado
Estadual Márcio Camargo, e deseja a ele uma boa administração. Fala que esteve na Assembléia Legislativa exercitando a cidadania como parlamentar desta Cidade, e reivindicando verbas para a área da associação de portadores de deficiência auditivo e visual e quinhentos mil reais para a UTI que será instalada na Santa Casa. Diz sobre o serviço de tubulação do Bairro Mombaça, que está sendo executado e agradece ao Prefeito por estar
fazendo serviços que estavam parados desde a gestão passada. Comenta sobre os Fisioterapeutas, Eletricistas, Agentes Fiscais, funcionários do Departamento de Renda, que estão
com o salários defasados. Explica que vai ajudar esses funcionários, que estão insatisfeitos
por não estarem sendo reconhecidos. Fala sobre o Vereador Etelvino Nogueira, que vem
aprendendo muito com este e se espelha em algumas situações do Vereador, que é uma
pessoa justa enquanto Legislador. Agradece ao Doutor Yan Soares de Sampaio Nascimento,
Assessor Jurídico Desta Casa de Leis, em que vêm esclarecendo todas as dúvidas que este
Vereador possua.
Encerram-se os trabalhos às 21h58min.
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