
 
 

Ata da 11ª Sessão Ordinária de 13 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 18h36min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes. 

1. A Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada em 06 de Abril de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade;  

2. A Ata da 12ª Sessão Extraordinária, realizada em 06 de Abril de 2015, foi lida e 
aprovada por unanimidade;  

3. A Ata da 13ª Sessão Extraordinária, realizada em 06 de Abril de 2015, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

4. O Secretário faz a leitura do Balancete de Despesa e Receita referente ao mês de Março 
de 2015, da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, e informa que o 
mesmo encontra-se à disposição para consulta dos senhores Vereadores na Assessoria 
Técnica Legislativa;  

Projetos do Executivo 
1. Projeto de Lei nº 039-E, de 09/04/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Auto-

riza a venda, mediante leilão, de bens pertencentes à Prefeitura Municipal de São Ro-
que”;  

2. Projeto de Lei nº 040-E, de 06/04/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dis-
põe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.679.717,15 (três milhões, 
seiscentos e setenta e nove mil, setecentos e dezessete reais e quinze centavos); 

3. Projeto de Lei nº 042-E, de 09/04/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Auto-
riza a Prefeitura a conceder subvenção à Sociedade Cívica e Religiosa dos Cavaleiros 
de São Jorge e dá outras providências”; 

4. Projeto de Lei nº 044-E, de 09/04/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dis-
põe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 217.000,00 (duzentos e de-
zessete mil reais)”; 

5. Projeto de Lei nº 046-E, de 09/04/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dis-
põe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 160.581,19 (cento e sessenta 
mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezenove centavos)”; 
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Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira – nº 043/2015. Solicita informações de todas 

as notificações e apreensões realizadas pelo Departamento de Meio Ambiente; 
2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nº 044/2015. Solicita informações 

sobre rede de iluminação pública no Residencial Sítio Pinheiro, Distrito de Canguera; 
3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nº 045/2015. Solicita informações sobre o 

asfaltamento da Estrada dos Pessegueiros no Gabriel Piza; e  
4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes - nºs 046. Solicita informações 

acerca da possibilidade de concessão de anistia de multa e juros e parcelamento de 
IPTU em atraso; e 047/2015. Solicita informações complementares às solicitadas pelo 
Requerimento 02/2015 - sobre a solução para o problema de esgoto despejado em 
córrego que corta a região central passando pelas Avenidas Bandeirantes, Anhanguera 
e Estrutural; e Ruas Raposo Tavares, Paes Leme e Afonso Sardinha. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Adenilson Correia – nºs: 513. Reitera pedido feito através da Indicação 

nº 630/2014, solicitando a implantação de “Academia ao Ar Livre”, para pessoas da 
melhor idade, no Distrito de Maylasky; 514. Reitera pedido feito através da Indicação 
nº 224/2014, solicitando providências para a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento em toda extensão da Rua Padre Camacho, no 
Distrito de Maylasky; 515. Solicita a realização de limpeza, roçada e capinação das 
guias e sarjetas de todas as vias públicas da Vila Arruda, Distrito de Maylasky; 516. 
Reitera pedido feito através da Indicação nº 697/2014, solicitando a implantação de 
uma ciclovia no Distrito de Maylasky; 532. Reitera Indicações nºs 403 e 1269/2014, 
solicitando a aquisição de equipamento de Arco Cirúrgico na Estância Turística de São 
Roque; 533. Solicita a compra de 06 (seis) macas e a disponibilização das mesmas 
para o PA (Pronto Atendimento) da Santa Casa de Misericórdia de São Roque. (Ofício 
Vereador nº 133/2015); 534. Reitera pedido feito através da Indicação nº 504/2014. 
Solicita ao Executivo a compra de 06 (seis) cadeiras reclináveis, com apoio para soro, 
para o Pronto Atendimento da Santa Casa de Misericórdia de São Roque; 535. Solicita 
ao Poder Executivo a construção de viaduto visando à ligação da Rua Luiz Matheus 
Maylasky à Rua Eduardo Santucci; 536. Solicita roçada, capinação, retirada de entulho 
e limpeza nas calçadas do Bairro Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky; e 542/2015. 
Reitera pedido feito através da Indicação nº 176/2015, solicitando motonivelamento e 
cascalhamento de todas as vias da Vila Lino; 

2. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 530. Solicita realização de 
motonivelamento e cascalhamento na Rua Vicente Canno, localizada no Bairro São 
Julião, no Distrito de São João Novo; 531. Solicita a colocação de ponto de ônibus nos 
dois lados da Rodovia Eng. Renê Benedito Silva, próximo a Distribuidora de Água, 
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Distrito de São João Novo;  
3. Vereador José Carlos de Camargo– nºs: 537. Solicita a colocação de gradil 

(guarda-corpo) nas laterais do córrego localizado na Avenida 16 de Agosto, Bairro do 
Junqueira;  

4. Vereador Alexandre Rodrigo Soares – nºs: 538. Solicita a realização de serviços de 
motoniveladora e cascalhamento na Estrada do Butantã; 539. Solicita a realização de 
serviços de motoniveladora e cascalhamento na Estrada da Capela do Cepo; 540. 
Solicita a realização de serviços de capinação e roçada na Estrada da Serrinha; e 
541/2015. Solicita a realização de serviço de limpeza e conservação no Cemitério 
Municipal da Paz; 

5. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 543. Solicita a colocação de tampas em 
cima dos postes que sustentam placas de denominação de vias de todo o Município;  
544. Solicita a colocação de marco de parada de ônibus na altura do imóvel nº 407 da 
Rua São Joaquim, Centro; 563. Solicita limpeza do córrego localizado na Rua Albertina 
de Castro Prestes, Vila Aguiar; e 564/2015. Solicita limpeza roçada e capinação em 
toda extensão da Avenida Jaboticabal, Vila Nova; 

6. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 545. Solicita realização de 
motonivelamento e cascalhamento no Residencial Sítio Pinheiro, Distrito de Canguera; e 
546/2015. Solicita execução de serviços de limpeza, capinação e roçada no 
Residencial Sítio Pinheiro, Distrito de Canguera;  

7. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 547. Solicita serviços de motonivelamento, 
cascalhamento e roçada na Rua Hydio Fenoglio, Alto da Serra; 548. Reitera Indicação 
nº 290/2015, Solicita a implantação de lombada na Estrada Municipal do Carmo 
(próximo ao Mercado Portal e ao Laboratório Tecam), bairro do Carmo; 549. Reitera 
Indicação nº 507/2015, Solicita operação tapa buraco em trechos da Estrada Municipal 
do Carmo (iniciando na cabeceira da Ponte Luiz Gonzaga da Rocha), bairro do Carmo; 
550. Reitera Indicação nº 500/2015, Solicita manutenção na ponte localizada na 
Estrada Municipal do Caetê; 551. Reitera Indicação nº 284/2015 Solicita serviços de 
motonivelmanento e cascalhamento nas ruas: João Pessoa, das Primaveras, dos 
Girassóis e das Margaridas, bairros Mombaça I e II; 552. Solicita serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada Serrinha do Carmo, Travessa Ernesto 
Firmino de Moraes e Travessa Rosária Firmino de Moraes; 553. Solicita serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada Municipal do Caeté; 554. Reitera 
Indicação nº 211/2015 Solicita a implantação de um ponto de ônibus no cruzamento da 
Estrada Municipal do Caetê com a Estrada Hirofumi Mikami, bairro do Caeté; 555. 
Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento nas seguintes vias: Rua Estrela 
Branca, Rua Estrela Azul, Rua Álvaro Augusto Fernandes, Rua Antonio Firmino de 
Moraes, Rua Sofia Vieira de Moraes, Travessa Sossego, Travessa das Torres, localizadas 
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nos bairros Mombaça I e II; e 562/2015. Solicita manutenção na ponte de madeira 
para acesso de pedestres à Vila Lino;  

8. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 556. Solicita 
realização de motonivelamento e cascalhamento na Rua Eduardo Vieira (até a divisa do 
Município de Mairinque), Jardim Suiça Paulista; 557. Solicita realização de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Angolana, Campininha, Distrito de 
Canguera; 558. Solicita realização de operação “tapa-buraco” na Rua Primavera, Vila 
Amaral; 559. Solicita ao Poder Executivo que interceda junto a SABESP ligação de rede 
de água no Bairro do Cascavel; 560. Solicita ampliação e regularização dos dias da 
Coleta Seletiva no Município; 561. Solicitação a colocação de ponto de ônibus nos 
locais que específica;  

9. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 565.  Solicita restauração da 
Estação Ferroviária de Maylasky; 566. Solicita troca de rede de água feita de tubos de 
amianto por tubos de PVC nas vias do Jardim São Rafael e Jardim Nova Brasília, bem 
como o recapeamento asfáltico das vias; 567. Solicita a colocação de aproximadamente 
14 “braços de iluminação pública” na “Estrada Sorocamirim”, depois da “Alcachofra 
Bonsucesso”; 568. Solicita as trocas de tubos de rede de água feitos de amianto por 
tubos de PVC nas ruas Irineu Silveira, Castro Alves, Nhá Vita, Amélia de Aquino Leite, 
Humberta Pesci, Estela de Castro e Maria Guilhermina Lemos, Junqueira; 569. Solicita 
substituição dos canos de amianto da rede de água que passa pelas vias públicas do 
Jardim Villaça; e 570/2015. Solicita substituição dos canos de amianto da rede de 
água que passa pelas vias públicas do Jardim Villaça; 

10. Vereador Alacir Raysel – nºs: 571.  Solicita complementação de iluminação pública 
na Estrada da Angolana, Campininha, Distrito de Canguera. (Referência poste nº 
345463 |Transf. nº 730308345); 572. Solicita instalação de braços com iluminação 
pública na Rua das Macieiras, Bairro Saboó; 573. Solicita construção de muro de 
arrimo, aterro e passeio público na Avenida Guilherme de Almeida, altura do nº 233 e 
258, Gabriel Piza; 574. Solicita operação tapa-buracos nas vias públicas do Jd. Villaça e 
Jd. Mosteiro, principalmente na Rua Santa Augusta; 575. 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, 
Gabriel Piza; 576. Solicita serviços de roçada, capinação e limpeza nas margens das 
vias públicas do Parque Primavera, Gabriel Piza; 577. Solicita que o Poder Executivo 
interceda junto a Sabesp para implantação de caixa coletora de esgoto no imóvel de n° 
515, localizado na Rua Santa Leocádia, para captar a tubulação de esgoto dos imóveis 
da Rua Santa Virginia, Jardim Villaça; 578. Solicita os serviços de abertura, implantação 
de guias e sarjetas, rede coletora de esgoto, rede de água, pavimentação asfáltica e 
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iluminação pública, na Rua Dom José Gaspar, até o seu término na Rua Paulo VI, 
Jardim Mosteiro; 579. Solicita estudos em parceria com a Sabesp visando a 
implantação de reservatório de água nas proximidades da Estrada dos Pessegueiros, 
Bairro Gabriel Piza/Leitão; e 580/2015. Solicita a implantação de rotatória na Avenida 
Prefeito José Fernandes Zito Garcia e a readequação do trânsito em trecho da via para 
acesso à Avenida Antônio Pannellini, Taboão; e 

11. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 581. Solicita a implantação de 
estacionamento em 45º na Praça Takechi Ishimaru, no Distrito de São João Novo; 582. 
Solicita limpeza nas margens do córrego taxaquara, localizada na Praça Takeshi 
Shimaru, Distrito de São João Novo; 583. Solicita instalação de câmeras de segurança 
na área central do Distrito de São João Novo; 584. Solicita a colocação de placa 
indicando: Fazenda Roma, Bairro do Garcia, Ponte Preta e Araçariguama em frente ao 
velório de São Joao Novo; 585. Solicita a colocação de massa asfáltica na rua 
localizada ao lado do Ginásio de Esportes de São João Novo; 586. Solicita colocação de 
lixeira na Rua Joaquim Santana, Volta Grande, Distrito de São João Novo; 587. Solicita 
o término da pista de caminhada localizado ao lado do Campo do “7 de Setembro”, 
Distrito de São João Novo; 588. Solicita a colocação de 02 (duas) lombadas na Rua 
José Benedito Rodrigues, em frente aos nºs 127 e 207, Distrito de São João Novo; 589. 
Solicita colocação de 02 (duas) coberturas nas paradas de vans escolares localizadas na 
Estrada do Paiol, Fazenda Roma, Distrito de São João Novo; e 590/2015. Solicita a 
instalação de 02 (dois) banheiros na Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo. 

Moções: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo nº: 072/2015. De 

Congratulações a Dirigente Regional de Ensino de São Roque, Profª Maria Zilda 
Cesarotto, em face lançamento de uma HQ (história em quadrinhos) - do Projeto 
AME+ANI+ e pelos excelentes índices obtidos no IDESP;  

2. Vereador Adenilson Correia nº: 075/2015. De Congratulações aos organizadores 
da 68ª Corrida de Aleluia de São Roque;  

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy nº: 078/2015.  De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Antonio Manoel Gil; 

4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes nº: 079/2015.  De Pesar pelo 
falecimento da estimada Senhora Tatiane da Silva; 

5. Vereador Flávio Andrade de Brito nº: 082/2015.  De Pesar pelo falecimento do 
estimado senhor Gentil Pedroso; e 

6. Vereador Alacir Raysel nº: 083/2015.  De Pesar pelo falecimento da estimada 
jovem Juliana Pedroso. 

Matérias analisadas no expediente: 
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação). 
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1. Moções de Congratulações nºs: 072 e 075/2015 – Foram aprovadas por 
unanimidade, em única discussão e votação simbólica; 

2. Moção de Pesar – nº: 078, 079, 082 e 083/2015 - a Mesa Diretora as 
encaminhará; 

3. Indicações – nºs 513 a 516, 530 a 590/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 
Tribuna: 

1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que em relação ao Projeto da 
Locomotiva há falta de vontade política da atual gestão, pois temos tudo o que é ne-
cessário para se dar andamento no Projeto e aqueles que dizem que não há meios para 
isso, estão mentindo. Fala que no final do ano de 2012 estava tudo encaminhado, po-
rem só não foi dado continuidade pela falta de empenho da atual gestão. Comenta que 
o Projeto beneficiará a todos seja eles, o turismo, o comércio e a Cidade, e que leiloar a 
máquina é um erro. Diz que o atual Prefeito não pode fraquejar nos primeiros sinais de 
dificuldades, mas que não houve o empenho e a dedicação necessária no Projeto. Fala 
que é necessário entender que a implantação do Trem Turístico é da Cidade de São 
Roque, pois este não tem dono, e que o Deputado Vitor Lippi junto com a Maria Lucia 
Amary Deputada Estadual, vão ajudar no processo para que São Roque não perca esse 
patrimônio; 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Fala que registrou sua presença no Congresso de 
Municípios, junto com outros Vereadores desta Casa de Leis defendendo algumas teses 
a favor da Cidade de São Roque. Diz que quem esteve presente no Congresso pôde 
perceber a preocupação de todos os Prefeitos e Vereadores que lá estiveram, pois a 
situação está precária a nível Nacional, Estadual e nos Municípios que estão com difi-
culdades financeiras. Comenta que o Secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo 
em seu discurso, disse que o Estado tem uma meta no ano de 2015, de cortar seis bi-
lhões de reais de gastos e que já foram cortados dois bilhões de reais, e falou que o 
Governo se compromete a não cortar investimento, a situação está lastimável. Fala que 
o Secretário da Saúde em seu discurso comentou que no ano passado, o Governo Fede-
ral deixou de passar ao Estado de São Paulo para ser distribuído na área da Saúde, algo 
em torno de dois bilhões de reais. Explica que os Vereadores e o Prefeito do Município 
de São Roque têm que se reunir para discutir sobre a condução da Cidade de São Ro-
que. Comenta que na Cidade de Serra Negra, no dia em que foi realizado o Congresso, 
a Santa Casa da Cidade estava em greve por falta de pagamento de salário dos funcio-
nários, e que a Santa Casa da Cidade de São Roque felizmente não se encontra nessa 
situação, pois a questão da Saúde do País está preocupante. Diz que o Jornal do Interi-
or que é editado pela Uvesp, União dos Vereadores de São Paulo, traz duas matérias 
importantes que são elas: O Município em Inconstitucionalidade que trata-se do grande 
volume de Leis aprovadas inconstitucionalmente nas Câmaras Legislativas e a outra 
matéria fala sobre ser inconstitucional ser aprovado um Projeto de Lei em um dia, e 
que corremos o risco de ter problemas sérios com essa situação de chegar um Projeto 
protocolado e já ir para votação.  
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Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza ao Vereador 
Etelvino Nogueira pela ação e a representação no Congresso de Municípios. 
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre outra situação que é do Projeto do 
Trem Turístico, e foi aprovado na semana passada uma Emenda Constitucional Esta-
dual, em que cria-se novos cento e quarenta Municípios Estâncias para interesse Turís-
tico. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Diz sobre leiloar o Trem Turístico, 
na qual acha ser uma ideia absurda, pois não beneficiará e nem resolverá a situação 
do Município de São Roque. Fala que nós já temos um Projeto atrativo turístico, mas 
querem vender, e vários outros Municípios querem ter a posse da Maria Fumaça 
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala que nunca foi a favor da venda 
da Maria Fumaça, mas que foi contra a forma na qual foi comprada e até fez uma de-
núncia do Ministério Público que arquivou, levou para São Paulo quinze Prefeitos e pe-
diu para instaurar o inquérito policial, pois foi utilizado recurso indevido para a compra 
da Maria Fumaça. Comenta que alguns dias atrás esteve na delegacia dando depoi-
mento contra a forma ilegal da compra e crime da administração. Explica que temos 
que ver os dois lados, e cita que para o funcionamento do Trem é preciso a queima de 
madeiras, e a brasa que sai incandescente pode causar incêndio nas margens, além de 
não saberem se vão conseguir achar peças quando precisarem realizar a troca por ser 
uma máquina antiga. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que deve ser feito uma reunião 
para analisar toda a situação e ver o que é melhor para a Cidade de São Roque. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que o Prefeito vai vender um 
patrimônio para comprar outro, e que deveria ser feito uma arrecadação, diminuir gas-
tos desnecessários com cargos em comissão, e tudo isso porque que não está sendo 
feito uma boa administração, e não estão tendo visão para o futuro. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que todas as situações têm que serem 
discutidas e não simplesmente colocar a venda e dar continuidade.  

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala sobre o Congresso de Municípios na qual o 
tema foi saúde, e no sábado teve uma reclamação da Santa Casa de São Roque, em 
que uma pessoa estava internada e o médico receitou um medicamento que não tinha 
no Hospital, esse cidadão teve que comprar o remédio para poder ser aplicado na San-
ta Casa, o que é um absurdo a falta de medicamentos. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que recebeu de-
núncias referente a cirurgias em que os médicos não têm materiais necessários para a 
realização. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz não ser contra a Santa Casa, mas problemas 
como a falta de remédios não podem acontecer.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que uma pessoa conhecida fi-
cou no Pronto Socorro da Santa Casa, esperando pelo atendimento por quatro horas. 
Parabeniza o Vereador Luiz Gonzaga de Jesus pela garra dos pedidos da limpeza dos 
Cemitérios, que felizmente está sendo realizada.  
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Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador Luiz Gonza-
ga de Jesus pelos pedidos da limpeza dos Cemitérios, e pelos pedidos de limpeza e da 
coleta de lixo de toda a Cidade de São Roque, já que as atuais empresas não têm feito 
um bom serviço. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre a limpeza em frente à creche da 
São Rafael na qual o mato tomou conto do ponto de ônibus causando transtornos para 
quem precisa esperar a condução. Fala sobre o Marmeleiro que tem um terreno da 
Prefeitura que está coberto pelo mato alto e esse necessita de uma limpeza.  

5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala que foi contra a 
compra da Maria Fumaça, mas agora é contra a venda já que com isso tiraria o patri-
mônio do Município e devemos nos reunir para resolver o problema sugerindo que seja 
criado um parque do vinho, na Estrada do Vinho em que a Maria Fumaça possa ter um 
lugar para ficar, por isso, pede que tenha uma Audiência Pública para que a Cidade se 
manifeste já que a grande maioria do Município é contra a venda do Trem. Diz que é 
favorável para a manutenção do Trem na Cidade e da criação de um parque temático 
na Estrada do Vinho, para que São Roque tenha uma área de lazer. Parabeniza a equi-
pe que produziu o Gibi que fala da proteção aos animais, pelo projeto excelente e ao 
IDESP pelo primeiro lugar da delegacia do ensino de são roque na avaliação estadual 
de ensino fundamental, nono lugar no ensino médio, nono lugar no ensino fundamen-
tal dois, o que é um orgulho para todos principalmente pelos alunos do ensino médio 
que estudam nessas escolas. Fala que na semana passada esteve na escola do Bairro 
Vila Nova, a escola foi premiada por um projeto maravilhoso da Universidade Federal 
de São Carlos, no qual os vinte melhores alunos da escola Vila Nova vão ser acoplados 
pela Universidade no programa Cientista do Futuro. Diz que em relação a cultura este-
ve junto ao Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes em relação a venda do trem e 
convidou o comandante da Policia Militar para estar discutindo segurança no roteiro do 
vinho, já que no mês de carnaval houve um congestionamento de 4 km de carros. A-
gradece ao Comandante Ricardo e a Tenente Amaie que são pessoas extremamente 
capacitadas, puderam discutir sobre a segurança do roteiro do vinho e que felizmente 
nesse final de semana terá uma viatura ao lado dos restaurantes protegendo os co-
merciantes e os turistas    
Aparte Vereador Donizete Antonio Plínio de Moraes: Fala que é uma excelente 
abordagem o assunto da segurança, pois sofremos vários assaltos na área central da 
Cidade, em Bairros próximos, mas que não vê viaturas fazendo a fiscalização do Muni-
cípio e nem o apoio da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) que faz 
falta para a Cidade. 
Vereador Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo: Fala que conversou com o 
Deputado Coronel Telhada para que a Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Moto-
cicletas) seja colocado em funcionamento 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza ao Vereador Marcos Au-
gusto Issa Henrique de Araújo pelo excelente trabalho no seu primeiro mandato. Fala 
que o Vereador Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo fez uma boa abordagem em 
relação as rondas turísticas, pois os comerciantes precisam de segurança. 
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Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que o Secretário de Segurança é 
um amigo pessoal, e a hora que quiser pode ser marcado uma reunião. 
Vereador Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo: Fala para o Vereador Alfre-
do Fernandes Estrada que isso é uma política positiva, em que a união serve para re-
solver os problemas do Município. Comenta que em relação ao Trem, São Roque é a 
única Cidade que não usa o dinheiro do DADE no turismo, e esse dinheiro poderia ser 
usado no Parque para manter o Trem. Diz que esteve em Canguera, no evento da Co-
pa Canguera junto com o Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes. Parabeniza ao 
Clube Atlético Paulistano na qual foi vencer da Copa Canguera em que é a Copa mais 
importante do Futebol amador do Município nesse ano. Fala que esteve na caminhada 
de conscientização do Autismo, a segunda caminhada em que foi o dobro de Munícipes 
em relação ao ano passado, é o autor do Projeto de Lei que insere no calendário oficial 
da Estância, mas o Plenário também o ajudou para aprovar a municipalização da Lei 
Federal de Autismo, na qual conta com o Doutor Sandro Rizzi e com a Prefeitura para 
que seja feito diagnósticos. Diz que estima ter oitocentos e cinquenta Autistas no Mu-
nicípio de São Roque e nem metade dessas pessoas tem o diagnostico ainda, mas vem 
pleiteando junto a Prefeitura para que seja feito o diagnóstico do autismo na Cidade. 
Comenta que esteve na Brasital na Sexta - feira no evento que foi um sucesso deno-
minado Batalha Real do Rock. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Resolução nº 001-L, de 05/01/2015, de autoria do Vereador Marcos 

Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Altera a redação do Art. 241 do Regimento In-
terno da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque”. Foi aprovado por una-
nimidade, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

2. 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”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, 
votação nominal e maioria simples; e 

3. Requerimentos – nºs 043 a 047/2015. Foram aprovados por unanimidade, em 
única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala sobre a matéria caluniosa que 

saio no Jornal da Globo, em que a Repórter fala que não tem trilhos, e se contradiz fa-
lando que houve um passeio. Diz ser lamentável a postura por parte do Executivo em 
fazer a homenagem merecida para a Guarda Municipal, mas não tinha nenhum Verea-
dor participando. Parabeniza a Santina e a Comissão da Romaria. Comenta sobre o Pro-
jeto de Lei que será votado nessa Casa de Leis que autoriza quinze mil reais para a 
Romaria, na qual é muito merecido. Fala da máquina que estava fazendo serviços na 
Estrada do Sorocamirim, no sábado de manhã. Diz que a gestão atual não economiza, 
pois se gasta muito para pagar as empresas de coleta de lixo e a de serviços de limpe-
za, roçada e capinação, e estas não tem feito um bom serviço. 



 
Ata da 11ª Sessão Ordinária de 13 de Abril de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

 

10 

2. Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre a Romaria no qual votará a favor a 
subvenção dos quinze mil reais em prol a Romaria, e enquanto for Vereador sempre 
ajudará. Parabeniza a Presidente Santina e a organização. Diz sobre o Requerimento do 
Vereador Donizete sobre a anistia, referente ao IPTU, em que pessoas que não pagam 
no dia ganham descontos e pessoas que fazem o pagamento no dia certo não ganham. 
Fala não achar justo essa situação e incentiva a pessoa a não pagar em dia. Comenta 
sobre o Requerimento que protocolou e pede que o Vereador Israel Francisco de Olivei-
ra (Toco) assine junto, para que o Prefeito venha a construir Creche no Bairro Santo 
Antonio e no São José. Explica sobre a taxa de cobrança de iluminação, que na admi-
nistração passada cobrava dois reais e cinquenta centavos e na administração atual es-
tá sendo cobrados nove reais e cinquenta centavos, ou seja, são sete reais a mais, e 
existem milhares de bicos de luz na Cidade e com isso economizaria muito se não tives-
se, o que daria para construir Creches. Diz que se diminuir os cargos de confiança que 
aumentou para um milhão e trezentos por mês, o que daria para fazer muitas Creches 
no Município. 

Encerram-se os trabalhos às 21h18min. 
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