
 
 

Ata da 10ª Sessão Ordinária de 06 de Abril 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 
 

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 18h17min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador Israel Francisco de Oliveira. 

1. A Ata da 9ª Sessão Ordinária, realizada em 30 de Março de 2015, foi lida e aprovada por 
unanimidade;  

2. O Secretário faz a leitura do Requerimento nº 042/2015, de autoria do Vereador 
Rodrigo Nunes de Oliveira, no qual se requer a inclusão da Moção de Congratulações nº 
071/2015 em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 10ª Sessão 
Ordinária. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
simbólica. 

3. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 087-L, de 15/09/2014, de autoria 
do Vereador Adenilson Correia, que “Regulamenta a comercialização e a doação de 
alimentos em vias e áreas públicas – comida de rua – e dá outras providências”. O 
Vereador Adenilson Correia, solicitou a retirada da propositura. O Requerimento Verbal foi 
aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; e 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 011-L, de 26/01/2015, de autoria 
do Vereador José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a implantação de Creches 
Noturnas na Estância Turística de São Roque e dá outras providências”. O Vereador 
Etelvino Nogueira, solicitou o adiamento da propositura por 04 (quatro) sessões. O 
Requerimento foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e 
maioria simples. 

Projeto do Legislativo: 
1. Projeto de Lei nº 035-L, de 31/03/2015, de autoria do Vereador Donizete Plínio Antonio 

de Moraes, que “Dá denominação de Maria da Silva Duarte Companhoni à via pública 
localizada na Vila Amaral”; e 

2. Projeto de Lei nº 036-L, de 31/03/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Declara de Utilidade Pública a Sociedade Cívica e Religiosa dos Cavaleiros de São Jorge”. 

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nº 041/2015. Solicito informações sobre a 

possibilidade de abertura do portão localizado na Estrada Cascavel;  
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
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1. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 475. Solicita operação tapa-buraco na viela 
localizada na Rua Reinaldo Vaz Coelho; 477. Solicita manutenção nas lâmpadas da Rua 
Josephina, Distrito de São João Novo; 478. Solicita colocação de 03 (três) braços de luz no 
final da Estrada Reginaldo Vaz Coelho, Volta Grande, Distrito de São João Novo 

2. Vereador Alacir Raysel – nºs 476. Solicita implantação de lombada na Avenida 
Guilherme de Almeida, na altura do nº 258, Gabriel Piza; 483. Solicita troca de lâmpadas 
na Estrada dos Mendes, Bairro Taboão; 484. Solicita instalação de luminárias na Avenida 
Zito Garcia, Bairro Taboão; 485. Solicita implantação de área para esporte e lazer na 
Avenida Zito Garcia, Bairro Taboão; 486. Reitera as Indicações nºs 1802/2014 e 452/2015, 
solicitando faixa de pedestres na Avenida Zito Garcia, Bairro Taboão;  

3. Vereador Adenilson Correia – nºs: 479. Solicita a aquisição de 03 (três) cadeiras de 
rodas para o P.A. da Santa Casa de Misericórdia de São Roque; 480. Solicita a 
pavimentação de trechos de paralelepípedos localizados em ambos os lados da Rua XV de 
Novembro, Centro, que serve de estacionamento e ponto de táxi em frente à empresa 
“Casas Pernambucanas”; 481. Solicita providências visando à destinação de recursos 
financeiros à Sociedade dos Cavaleiros de São Jorge; 482. Reitera pedido feito através da 
Indicação nº 2002/2014, solicitando roçada e capinação e pintura de guias da Praça de 
Maylasky, bem como na área central do referido Distrito; 497. Solicita reajuste salarial para 
os Porteiros; 498. Solicita retirada de entulho e limpeza das calçadas das ruas Benedito dos 
Santos Caparelli e Getúlio Ribeiro dos Santos, localizadas no Distrito de Maylasky; 509. 
Indica que o Executivo adote providências necessárias para firmar uma parceria com o 
SENAI para a aplicação de cursos profissionalizantes na antiga Estação Ferroviária 
localizada no Distrito de Maylasky; 510. Reitera pedido feito através da Indicação nº 
15/2014, solicitando o término da pavimentação asfáltica da Rua Batista Pedroni, localizada 
no Distrito de Maylasky; 511. Reitera pedido feito através da Indicação nº 273/2014, 
solicitando ao Poder Executivo as devidas providências para realização da limpeza de todas 
Bocas de Lobo existentes no Distrito de Maylasky; e 512/2015. Reitera pedido feito 
através da Indicação nº 327/2014, solicitando a construção de um banheiro público na 
Praça Odylla Silva Arruda, localizada na Rua Luiz Matheus Maylaky, Distrito de Maylasky; 

4. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 499. Solicita serviços de motonivelamento e 
cascalhamento no Loteamento Sun Valley, Bairro do Caetê; 500. Solicita manutenção na 
ponte localizada na Estrada Municipal do Caeté; 501. Solicita serviços de motonivelamento 
e cascalhamento, além da canalização de águas pluviais na Rua Emir Skaff, bairro do 
Mombaça; 502. Solicita cascalhamento para a Rua Major Agostinho Soares, no Loteamento 
Clube dos Oficiais da Polícia Militar, no bairro do Carmo; 503. Solicita serviços de 
motonivelamento e cascalhamento para as seguintes ruas Amparo, Adamantina, Americana, 
Araraquara, Araçariguama, Andradina, Arujá, Alumínio, Águas de Lindóia, no Loteamento 
Sun Valley, Bairro do Caeté; 504. Solicita tubulação de águas pluviais para a Rua Major 
Agostinho Soares e Rua Marino Palmério Russo; 505. Solicita a limpeza da Rua Araraquara, 
no Loteamento Sun Valley; 506. Solicita a aquisição de pneus novos para os caminhões da 
Prefeitura da São Roque; 507. Solicita operação tapa-buraco em trechos da Estrada 
Municipal do Carmo (iniciando na cabeceira da Ponte Luiz Gonzaga da Rocha), Bairro do 
Carmo; e 508/2015. Solicita tubulação de águas pluviais para a Estrada Pilão d´Água; 

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 488. Solicita que a Prefeitura 
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realize a notificação da empresa que promove as obras de recuperação de calçadas na 
Avenida Três de Maio; 489. Solicita limpeza e capinação no Cemitério do Cambará; 490. 
Solicita a instalação de cobertura frontal na entrada da CEMEI Ruth Montebello Zavarize, 
localizada na Rua Canadá, Vila São Rafael 

6. Vereador Alexandre Rodrigo Soares – nºs: 491. Solicita realização de serviços de 
motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas do Planalto Verde; 492. Solicita 
realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas da Vila 
Guilhermina; 493. Solicita realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na 
Estrada dos Barros; e 494/2015. Solicita realização de serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Estrada do Ibaté; 

7. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 495. Solicita realização 
de limpeza, capinação e roçada em Praça situada entre a Rua Tibiriçá e a Avenida 3 de 
Maio; 496. Solicita realização de operação “tapa-buraco” nas vias públicas localizadas no 
Jardim Flórida; 517. Solicita realização de pavimentação asfáltica nas vielas localizadas no 
Bairro do Mirim, Distrito de Canguera; 518. Solicita construção de quadra poliesportiva no 
Jardim Suíça Paulista; 519. Solicita implantação de iluminação na Rua Eduardo Vieira, 
Jardim Suiça Paulista; e 520/2015. Solicita realização de motonivelamento e 
cascalhamento na Alameda da Justiça, Capela da Grama e Estrada da Caatinga, Distrito de 
Canguera 

8. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 521. Solicita a implantação de 
estacionamento em 45º na Praça Takechi Ishimaru, no Distrito de São João Novo; 522. 
Solicita limpeza no córrego localizado ao lado do Ginásio de Esportes de São João Novo; 
523. Solicita a colocação de massa asfáltica na rua localizada ao lado do Ginásio de 
Esportes de São João Novo; 524. Solicita execução de serviços de limpeza no córrego 
localizado no bairro de São João Velho, Distrito de São João Novo; 525. Solicita a 
ampliação de horários de ônibus para o itinerário que atende o bairro Ponta Porã, no 
Distrito de São João Novo; 526. Solicita a construção de dois banheiros na Praça Takeshi 
Ishimaru, Distrito de São João Novo; 527. Solicita a implantação de câmeras de segurança 
nas proximidades do Centro Comercial de São João Novo; 528. Solicita a implantação de 
faixa de pedestres na Rodovia Eng. Renê Benedito Silva, na entrada do bairro Santa 
Terezinha, no Distrito de São João Novo; e 529/2015. Solicita a implantação de placa de 
sinalização de lombada na Rua João Matheus de Barros, na altura do nº 126, no Distrito de 
São João Novo. 

Moções: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy nº: 070/2015. De Pesar pelo falecimento do 

estimado Senhor Antonio Pereira da Silva; 
2. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira nº: 071/2015. De Congratulações à Senhora 

Kelly Cristina Abe, proprietária da Loja Cacau Show de São Roque, por proceder a doação 
de 700 ovos de Páscoa a entidades beneficentes do Município;  

3. Vereador Adenilson Correia nºs: 073. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
Marília Aparecida dos Santos Pereira; e 074/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Joivaldo Alves de Almeida;  

4. Vereador Etelvino Nogueira nº: 076/23015. De Pesar pelo falecimento do Senhor 
Thomaz Rodrigues Alckmin; e 
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5. Vereador Alacir Raysel nº: 077/2015. De Pesar pelo falecimento da estimada Sra. 
Doralice de Oliveira Budemberg; 

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

1. Moção de Congratulações nº: 071/2015 – Foi aprovada por unanimidade, em única 
discussão e votação simbólica; 

2. Moções de Pesar – nºs: 070, 073, 074, 076 e 077/2015 - a Mesa Diretora as 
encaminhará; 

3. Indicações – nºs 475 a 512, 516 a 529/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 
Tribuna: 

1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que o Prefeito fez uma publicação 
na Internet, em que diz que o turismo vem crescendo em São Roque, lojas e pontos turísti-
cos da Cidade estão sempre cheios. Diz não entender o porquê da venda da Maria Fumaça, 
se esta pode ser um grande Projeto de Turismo do Município, já que temos a locomotiva, 
os trilhos, a estação e outras benfeitorias para que o Projeto da Maria Fumaça dê certo. 
Comenta que houve uma reunião do Conselho Municipal do Turismo em que todos os 
membros do Conselho foram contra leiloar a Maria Fumaça. Diz que enquanto outras Cida-
des que já contam com o trem turístico, colhem os frutos com o desenvolvimento econômi-
co gerando empregos e outras que estão em vias de iniciar atividades, São Roque, ou me-
lhor, a Estância Turística de São Roque corre o risco de forma unilateral estar leiloando 
mais um potencial a ser explorado no segmento de Turismo, o ferroviário.  

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz ser contra leiloar a Maria Fumaça, e que 
quando fizeram a compra desta, foi contra, mas já que compraram que colocassem para 
funcionar. Fala que a Maria Fumaça vai ser leiloada por um preço mais baixo do que quan-
do foi comprado, além de São Roque estar perdendo um bem do seu patrimônio. Fala que 
o Município é uma Estância Turística e não vê nenhum ponto turístico, e o que só se vê é 
mato para todo lado e uma empresa contratada de péssima qualidade. Comenta dos buei-
ros sujos, que contém ratos, outros bichos e não se tem o controle dessa limpeza, e da 
empresa de lixo que vem deixando a desejar, pois as lixeiras estão sempre transbordando. 
Fala que as dificuldades que estamos passando é um castigo da má administração. 

3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Parabeniza o Departamento de Esportes, pela 
dedicação de todos os envolvidos, pelo evento da Corrida de Aleluia que reuniu muitas fa-
mílias de São Roque e de outras regiões. Fala sobre a situação da Santa Casa, que foi des-
coberto um problema que causa muita insatisfação que é a cobrança que fazem do estacio-
namento, e o que é mais curioso é que não se tem controle nenhum. Diz que nesse mês foi 
cancelado o contrato que era de quinhentos reais por mês, e agora em um dia o estacio-
namento rendeu mil e quinhentos reais, ou seja, o que se rendeu em um dia paga-se três 
meses. Pergunta-se aonde foram os quarenta e cinco mil reais gerados por mês, conse-
quentemente meio milhão de reais, e o que causa mais tristeza é ver políticos que pouco se 
importam com o ser humano, e só pensam em si mesmos, estes chegam a ser nojentos e 
asquerosos. Diz que por conhecidência o nome do proprietário da empresa da cobrança do 
estacionamento, tem o mesmo nome e sobrenome da família de um Vereador eleito, cau-
sando estranheza.  
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Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que já que o Vereador Ro-
drigo Nunes de Oliveira tem influência dentro da Santa Casa, poderia explicar porque fica-
ram três horas sem médicos no hospital, no domingo retrasado  
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz que em relação aos Médicos é de responsabi-
lidade do Provedor, mas que culpa eles tem se os Médicos não esperaram os outros chega-
rem para fazerem a troca do plantão. 

4. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza os profissionais da área da 
educação, e os agentes da saúde pelas conquistas que obtiveram. Fala sobre o lançamento 
do cartão Municipal que nada mais é que informatizar a rede em que cada Munícipe terá 
seu cartão para poder ter um controle de cadastro pessoal de cada usuário no sistema SUS 
e Municipal, interligado a toda rede. Parabeniza a todos que planejaram esse Projeto, pois 
saúde é prioridade. Comenta sobre a Corrida de Aleluia que foi muito bem organizada, sen-
do o maior evento que a Cidade de São Roque já teve e parabeniza a todos do Departa-
mento de Esporte e outros departamentos envolvidos pela dedicação, e responsabilidade 
pelo evento. Fala sobre a segurança pública que irá clamar ao Prefeito, junto com o setor 
competente. Diz sobre os títulos que ganhou como Vereador, e representa o povo, clama 
por melhorias para a população de São Roque.  

5. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Parabeniza aos agentes da saúde. Diz que alguns 
Vereadores estão falando da maravilha que foi a Corrida de Aleluia, mas esquece que no 
Distrito de Maylasky, não tem medicação no Posto de Saúde. 
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz achar muito estranho a inau-
guração do Laboratório, já que esse não tem alvará para funcionamento.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que não tem como as pessoas ficarem sem 
os remédios, e a causa desse problema é a má administração. Também comenta sobre a 
falta de vaga nas creches, e cita o Bairro do Guaçu como exemplo.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que em relação ao dinheiro do estacionamen-
to, citado pelo Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, irá encaminhar um Ofício para poder 
receber as informações desejadas para o esclarecimento de todos, pois tudo o que for dito 
tem que ser provado para não ficar uma situação chata e duvidosa.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que alguns Vereadores ficam elogiando 
a administração, mas acontece que não tem muito que se elogiar dessa administração atu-
al. Fala para o Vereador Adenilson Correia que cobrar não é criticar, pois a função do Vere-
ador é esta, cobrar por melhorias. 
Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Diz que reivindicar é cobrar e 
em nenhum momento falou que não é para cobrar, e sim criticar, pois críticas são fáceis de 
serem feitas, e precisamos reivindicar para podermos conquistar melhorias. Explica que 
dependendo da forma que é feito a cobrança, você pode não ter um retorno do que se es-
pera.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 030-E, de 17/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a 

ementa e artigos da Lei Municipal nº 4.035, de 29 de agosto de 2013, e dá outras provi-
dências”. Foi aprovado por 08 (oito) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, 
Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de Barros, 
José Carlos de Camargo, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Rodrigo Nunes de 
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Oliveira; e 07 (sete) votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete 
Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de 
Jesus, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy, em única discussão, 
votação nominal e maioria absoluta; 

2. Projeto de Resolução nº 004-L, de 23/03/2015, de autoria do Vereador Etelvino No-
gueira, que “Altera a Resolução nº 13/91 – Regimento Interno”. Foi aprovado por 08 (oito) 
votos favoráveis dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Mo-
raes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augus-
to Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy; 
e 06 (seis) votos contrários dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Ro-
drigo Soares, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo e Rodrigo Nunes de Oliveira, 
em única discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

3. Projeto de Lei nº 034-E, de 24/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre alteração de nível salarial dos Auxiliares de Educação Básica”; e Emenda Modifica-
tiva nº 001-L, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira. Foram aprovados por 
unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

4. Projeto de Lei nº 036-E, de 25/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre alteração salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Controladores de 
Vetores e dá outras providências”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, vo-
tação nominal e maioria absoluta; 

5. Projeto de Lei nº 038-E, de 27/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre alterações na Lei nº 3.391, de 16 de dezembro de 2009 e dá outras providências”. 
Emenda Modificativa nº 001-L, de autoria dos Vereadores Adenilson Correia e José Car-
los de Camargo – foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Ray-
sel, Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plí-
nio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oli-
veira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Mauro Sal-
vador 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; Emenda Aditiva nº 
002-L, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo – foi rejeitada por 08 (oito) votos 
contrários dos Vereadores Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Flávio Andrade de Brito, 
Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de Go-
doy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 07 (sete) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson 
Correia, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, 
José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes; e a 
Subemenda nº 001-L – O Vereador Adenilson Correia, solicitou a retirada da propositura. 
Requerimento Verbal aprovado por unanimidade, em única discussão e votação simbólica. 
O Projeto de Lei nº 038-E foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação 
nominal e maioria absoluta; 

6. REDAÇÃO FINAL ao Projeto de Lei nº 034-E, de 24/03/2015, de autoria da Comissão 
Permanente de Constituição, Justiça e Redação, que “Dispõe sobre alteração de nível 
salarial dos Auxiliares de Educação Básica”. Foi aprovado por unanimidade, em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples; 
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7. REDAÇÃO FINAL ao Projeto de Lei nº 038-E, de 27/03/2015, de autoria da Comissão 
Permanente de Constituição, Justiça e Redação, que “Dispõe sobre alterações na Lei nº 
3.391, de 16 de dezembro de 2009 e dá outras providências”. Foi aprovado por 
unanimidade, em única discussão, votação simbólica e maioria simples; 

8. Requerimento - nº 041/2015.  Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, 
votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta sobre o Ofício do Deputado 

Federal Vitor Lippi que entrou em contato com a CPTM, pois o Deputado está a frente da 
implantação do Trem que vai ligar a Cidade de São Paulo com a de Sorocaba. Diz que o 
Deputado ficou com o projeto, a pedido deste Vereador e do Vereador Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes que foram até Brasília levar alguns Projetos em busca de melhorias para 
a Cidade de São Roque. Fala que obteve respostas da CPTM, relacionado ao Projeto da Ma-
ria Fumaça, e estão prontos para fazer as intervenções necessárias para a recuperação da 
operacionalidade das vias, com prioridade para início dos trabalhos nos trechos entre as 
Estações de São Roque e Mairinque. Comenta que fica em dúvida se o Executivo não tem 
competência para dar andamento na implantação do Projeto, ou se tem outro interesse, 
pois não vê explicação para leiloar esse patrimônio do Município. Diz esperar que o Prefeito 
reveja a venda das máquinas, pois o mesmo está deixando de lado um projeto maravilhoso 
para a Estância Turística de São Roque que é a implantação do Trem Turístico. Fala sobre o 
Projeto que passou pelo conselho, para a votação dos Vereadores, e que o teste psicológico 
é muito importante, pois os cidadãos que vão lidar com criança e por isso tem que ser feito 
o teste. Diz que foi procurado por um cidadão que relatou que explorava o estacionamento 
da Santa Casa, e o mesmo mostrou um Ofício dos interventores dizendo que se caso o ci-
dadão não saísse, eles iriam com a polícia tirá-lo a força do local, e logo procurou um dos 
interventores que não se pronunciou.  

2. Vereador Etelvino Nogueira: Fala do Congresso do Estado de São Paulo, que alguns 
Vereadores participarão em busca de melhorias para a Cidade de São Roque e Região. Diz 
que o assunto que irá ser abordado no Congresso de Municípios vai ser a questão da manu-
tenção da saúde e tanto que é falado das dificuldades da Santa Casa de São Roque, mas 
que o problema não está só no Hospital, mas também na rede básica como falta de medi-
camentos, médicos, agentes de saúde, enfermeiros e os problemas ficam todos voltados 
para a Santa Casa, devemos lembrar que é o único hospital do Município que tem o pronto 
socorro vinte e quatro horas, trinta dias por mês e trezentos e sessenta e cinco dias no ano 
aberto. Comenta que é preciso tomar cuidado em só criticar a Santa Casa, pois é a única 
que permanece aberta, então precisamos ajudá-la. Fala sobre outra situação que é buscar 
uma reformulação na Lei Orgânica do Município, devemos aprimorá-la para melhorias para 
a população, mas que infelizmente os Vereadores não discutem sobre isso, só ficam falando 
do mato que está alto, da empresa de lixo e esquecem de acrescentar na lei orgânica para 
a Cidade. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que com a venda da Maria Fumaça, 
São Roque estará caminhando na contramão com o Turismo. Fala que se caso venhamos a 
perder esse equipamento será difícil recuperá-lo ou comprar outro, e vê que infelizmente 
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não é de interesse do Município implantar o Projeto do Trem Turístico. Fala sobre a situa-
ção da UBS, no Bairro do Guaçu e gostaria de saber sobre o projeto e o que será feito nes-
se terreno, pois foi tirada a rampa de acesso usada por pessoas que utilizam a escola do 
SESI, e até agora nada foi feito, está tudo parado. Externa seus pêsames a família do Go-
vernador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin que teve a perda de um filho, na queda 
de um helicóptero. 

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala da situação dos Cemitérios da Paz e do Camba-
rá, da Cidade de São Roque. Diz que no Cemitério do Cambará, as sepulturas são feitas 
sem jazigos, o mato está tão alto que é quase impossível ver as placas que as identificam, 
dificultando o acesso e a visita de amigos e familiares aos seus entes queridos ali sepulta-
dos. No Cemitério da Paz há mato, lixo e sujeira além de água parada em diversos vasos de 
flores que podem se transformar em criadouros de dengue. Pede para que aumente o nú-
mero de funcionários, pois os que têm não estão dando conta da limpeza dos mesmos, a 
população está clamando por alguma atitude da Prefeitura. Comenta sobre o Bairro Vila 
Nova, que tem terrenos baldios, cobertos pelo mato alto, bocas de lobo a céu aberto, que 
nada é feito, e a população cobra para este Vereador que tem feito pedidos e reclamações 
e nenhuma mudança acontece. Explica que não são só os Cemitérios, e o Bairro Vila Nova 
que estão largados e sim o Município inteiro. 

Encerram-se os trabalhos às 22h04min. 
 
 

 
FLÁVIO ANDRADE DE BRITO 

 Presidente 

 

 
 
 

MARCOS A. ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO 
1º Vice-Presidente 

 
 
 

LUIZ GONZAGA DE JESUS 
2º Vice-Presidente 

 
 
 

MAURO S. SGUEGLIA DE GÓES 
1º Secretário 

 
 
 

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 
2º Secretário 


