
 
 

Ata da 13ª Sessão Ordinária de 27 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: 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, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes 
de Oliveira. 
Vereador ausente: nenhum. 

Início dos trabalhos às 18h30min. 
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 12ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de Abril de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade;  

2. A Ata da 16ª Sessão Extraordinária, realizada em 16 de Abril de 2015, foi lida e 
aprovada por unanimidade;  

3. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 022-E, de 03/03/2015, de autoria 
do Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal nº 2.209, de 01 de Fevereiro de 1994, e dá 
outras providências”. Foi rejeitado com 08 votos contrários dos Vereadores Adenilson 
Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes 
Estrada, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, e Rodrigo 
Nunes de Oliveira, e 06 votos favoráveis dos Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes, 
Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, e Rafael Marreiro de Godoy, em única discussão, votação 
nominal e maioria simples; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação ao 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”. Foi rejeitado com 11 
votos contrários dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, 
Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, 
Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de 
Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, e Rodrigo Nunes de Oliveira, e 03 votos favoráveis dos 
Vereadores Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, e 
Rafael Marreiro de Godoy, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

5. O Secretário faz a leitura do Requerimento nº 065/2015, de autoria do Vereador Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, no qual se requer a inclusão do Requerimento nº 
064/2015 em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 13ª Sessão 
Ordinária. O Requerimento foi aprovado com 11 votos favoráveis dos Vereadores 
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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, 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, e Rafael Marreiro de Godoy, e 03 votos contrários dos 

Vereadores e, Alacir Raysel, José Antonio de Barros, e Rodrigo Nunes de Oliveira, em única 
discussão e votação simbólica;  

6. O Secretário faz a leitura do Requerimento nº 067/2015, de autoria do Vereador 
Donizete Plínio Antonio de Moraes, no qual se requer a inclusão do Requerimento nº 
066/2015 em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 13ª Sessão 
Ordinária. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
simbólica. 

Projetos do Legislativo 
1. Projeto de Lei nº 039-L, de 15/04/2015, de autoria do Vereador José Carlos de 

Camargo, que “Institui Adicional de Insalubridade para os servidores públicos 
municipais ocupantes dos cargos de Auxiliar de Serviço e Faxineiro”; e 

2. Projeto de Lei nº 042-L, de 16/04/2015, de autoria do Vereador Adenilson 
Correia, que “Dá denominação de Bento Francisco de Castro à via pública localizada 
no Loteamento Jardim do Sol”.  

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nºs 056. Solicita informações 

sobre o cumprimento, por parte da Prefeitura de solicitações feitas pelo CDHU em 
relação a processo para a construção de habitações populares no Distrito de Maylasky; 
058. Solicita informações sobre o cargo de Agente Comunitário de Saúde; 059. Solicita 
informações sobre a possibilidade de pagamento de vencimentos retroativos aos 
ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde; 060/2015. Solicita informações 
sobre a possibilidade de se realizar uma ampla reforma administrativa visando 
beneficiar todos os funcionários públicos desta Municipalidade. 

2. Vereador Etelvino Nogueira – nº 057/2015. Solicita informações referentes ao 
quadro de servidores públicos da Prefeitura da Estância Turística de São Roque; 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº 064/2015. Solicita 
informações relativas à utilização das quadras poliesportivas municipais; 

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº 066/2015. Solicita 
informações sobre ações realizadas na Santa Casa de Misericórdia de São Roque de 01 
de Janeiro de 2013 até a presente data. 

 Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 625. Solicita realização de serviços de 

limpeza nas bocas de lobo, localizadas nas Avenidas Piracicaba e Jaboticabal, na Vila 
Nova São Roque; 654. Solicita limpeza, roçada, capinação e poda de árvores no 
canteiro central da Avenida Antonio Maria Picena, Bairro do Junqueira; e 655/2015. 
Solicita serviços de limpeza, roçada e capinação na Rua Barra Bonita, Vila Nova; 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 626. Solicita a colocação de duas traves 
no campinho do Bairro Santa Terezinha, Distrito de São João Novo; 627. Solicita 
pavimentação asfáltica, de trecho de aproximadamente 100 metros de via pública, ao 
lado do Ginásio de Esportes, no Distrito de São João Novo; 628. Solicita colocação de 
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duas coberturas para Vans Escolares, na Estrada do Paiol, nas proximidades da Fazenda 
Roma, Distrito de São João Novo; 629. Solicita execução de serviços de limpeza no 
córrego de esgoto, localizado ao lado da Rodovia Eng. Renê Benedito Silva, no Bairro 
de São João Velho, Distrito de São João Novo; 630. Solicita informações dos motivos 
das agências do Banco do Brasil de São Roque, fechar suas portas às 18 horas, aos 
sábados, domingos e feriados; 631. Solicita colocação de faixa de pedestre na Rodovia 
Eng. Renê Benedito da Silva, na entrada da Vila Santa Terezinha, no Distrito de São 
João Novo; 632. Solicita reforma nos brinquedos do campo de bocha, localizado no 
Distrito de São João Novo; 633. Solicita informações sobre o término da obra da 
construção da pista de caminhada, até o campo do Clube 7 de Setembro, ao lado do 
campo, frente à arquibancada, e o cimentado para proteção dos jogadores; 634. 
Solicita informações sobre o término da obra de forração no telhado da Base da Guarda 
Municipal, localizada no Distrito de São João Novo; e 635/2015. Solicita construção de 
dois banheiros na Praça Takeshi Shimaru, no Distrito de São João Novo;   

3. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nºs: 638. Reitera pedido feito 
através da Indicação n° 25/2014, solicitando a implantação de (04) quatro lombadas na 
Rua Giusepp Primiani, altura do n° 285, localizada no Bairro Vinha do Sol, no Distrito de 
Maylasky; 639. Solicita providências junto ao Departamento Jurídico visando à 
consolidação da legislação tributária municipal; 640. Reitera Indicação n° 1119/2014, 
solicitando a construção de (04) quatro lombadas ao longo da Rua Alberto Silva 
Albuquerque, sendo uma delas próxima aos imóveis n°s 451 e 459, Bairro Vinhas do 
Sol, Distrito de Maylasky; 641. Solicita ao Executivo providências visando à aquisição 
de micro-ônibus adaptado para o transporte de pessoas com necessidades especiais, 
incluindo elevador para cadeirantes; 652. Solicita motonivelamento e cascalhamento 
das Vias Públicas situadas no Bairro do Mombaça; e 653/2015. Solicita ao Poder 
Executivo a realização de “Curso de Pessoas” em toda a rede municipal de saúde;  

4. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 636. Solicita pavimentação asfáltica na 
Rua Osvaldo Belo, Distrito de São João Novo; 637.  Solicita asfaltamento na Rua 
Augustinho da Silva, ao lado da Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, próximo ao 
Km. 53.400, no Distrito de São João Novo; 678. Solicita construção de um Velório 
Municipal, no Distrito de São João Novo, pois o que tem fica no terreno da FEPASA 
(antiga estação de trem); 679. Solicita implantação da rede de águas pluviais, guias e 
pavimentação asfáltica na Rua Antonio Oliveira Pinto, Distrito de São João Novo; 680. 
Solicita construção de campo de areia no Bairro Santa Terezinha (Cruzeiro), Distrito de 
São João Novo; 681. Solicita a construção de 02 (dois) banheiros públicos na Praça 
Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo; e 682/2015. Solicita pavimentação 
asfáltica no acesso ao estacionamento da EMEF ciclo II, Distrito de São João Novo;  

5. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 642. Reitera pedido feito através da Indicação 
n° 160/2015, solicitando execução de serviços de motonivelamento e cascalhamento 
nas seguintes Travessas, Anézia da Cruz, Maria Eulina da Cruz dos Santos e Nair 
Timóteo da Cruz, localizadas na Vila Lino, Bairro Caetê; 643. Reitera Indicação n° 
614/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada 
Municipal do Caetê; 644. Reitera pedido feito através da Indicação n° 75/2015, 
solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento para as seguintes Ruas: 
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Vereadora Bruna Bruni Pazzini, Vereador Erval de Oliveira, José Carvalho de 
Brito,Vereador Pascoal de Lucca, Vereador Raul da Silva Martins, Vereador Araçary Leite 
Cavalcante, Vereador Benedito de Góes, loteamento Las Brisa, Bairro Caetê; 645. 
Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para a Estrada da Ponte 
Lavrada; 646. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para Estrada Pilão 
d”água, Estrada das Pedras e Lagoa, Bairro Taipas de Pedra; 647. Solicita serviços de 
motonivelamento, cascalhamento e roçada para Estrada Serra da Mantiqueira, Estrada 
Serra do Mar, Estrada Serra do Japi, Estrada da Cantareira, Estrada Serra Leoa, 
localizadas no loteamento Chácara Recreio Lago Azul; 648. Solicita manutenção no 
Ponto de ônibus da Vila Lino, Bairro Caetê; 649.  Solicita pavimentação asfáltica na 
Estrada Municipal do Caetê; 650. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
562/2015, solicitando manutenção da ponte de madeira para acesso de pedestres à Vila 
Lino; e 651/2015. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para a 
Serrinha, Estrada do Carmo; 

6. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: – nºs: 666. Reitera Indicação n° 
1752/2014, solicitando a realização de manutenção geral, iluminação, construção de 
vestiários e sanitários, bem como a implantação de “Academia ao Ar Livre”, na quadra 
localizada no Parque Primavera, em Gabriel Piza; 667. Reitera Indicação n° 1652/2014, 
solicitando manutenção em campo de areia localizado às margens da Avenida Aracaí, 
Jardim Renê e solicita também iluminação pública, construção de vestiários e sanitários 
no referido campo; 668. Reitera Indicação n° 1253/2014, solicitando a criação de mais 
vagas de estacionamento de veículos para idosos e pessoas com necessidades especiais 
na cidade, principalmente na região central; 669. Reitera Indicações n°s 2036/2009 e 
1254/2014, solicitando a criação de um leito psiquiátrico na SANTA Casa de São Roque; 
e 670/2015. Reitera as Indicações n°s 588/2009 e 907/2014, indicando a implantação 
de Central de Telecomunicações de Emergências (sistema telefônico único para 
recepcionar ligações de emergências para a Policia Militar, Policia Civil, Guarda 
Municipal, Defesa Civil, Disque Denúncia e Bombeiros) no Município; 

7. Vereador Alacir Raysel- n°s 671. Solicita reparo na mureta do Jardim da Praça José 
dos Santos Patto, Bairro Gabriel Piza; 672. Solicita execução de serviços em trecho da 
Estrada dos Pessegueiros, Gabriel Piza; 673. Solicita limpeza e desentupimento das 
caixas de captação das águas pluviais localizada no início da Estrada dos Pessegueiros, 
(após a ponte sobre a linha férrea), Bairro Gabriel Piza; 674. Solicita os serviços de 
roçada, capinação e limpeza, nas vias públicas na área verde e no rio (ribeirão), do Pq. 
Primavera, Bairro Gabriel Piza; 675. Solicita os serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Rua São Judas Tadeu, altura da residência de n° 120, até o seu 
término na Rua Dr. Durval Villaça, Bairro Gabriel Piza; 676. Solicita os serviços de 
abertura, implantação de guias e sarjetas, rede coletora de esgoto, rede de água, 
pavimentação asfáltica e iluminação pública, na Rua Paulo VI, Jardim Mosteiro; e  
677/2015. Solicita a implantação de rotatórias nos finais das Ruas José Ghissardi, 
Geovane Paulo II e Paulo VI, Jardim Mosteiro.     

Moções: 
1. Vereador Adenilson Correia – Mestre Kalunga nºs: 085.  De Congratulações ao 

Conseg; e 087.  De Pesar pelo falecimento da estimada senhora Benedita dos Santos, 
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conhecida carinhosamente como Dona Tita; 
2. Vereador José Carlos de Camargo nº: 086/2015.  De Pesar pelo falecimento do 

Senhor Jonas Carvalho; e 
3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus nºs: 088.  De Pesar pelo falecimento do estimado 

senhor Antonio Brasília de Souza; 089.  De Pesar pelo falecimento do estimado senhor 
Eliseu Antonio de Oliveira; 091.  De Pesar pelo falecimento da estimada senhora Maria 
Neuza Brasílio de Oliveira; e 

4. Vereador Etelvino Nogueira nº: 092/2015.  De Pesar pelo falecimento do estimado 
senhor Antonio Gesse de Araújo. 

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

1. Moção de Congratulações nº: 085/2015 – Foi aprovada por unanimidade, em 

única discussão e votação simbólica; 

2. Moção de Pesar – nº: 087, 088, 089, 091 e 092/2015 - a Mesa Diretora as 

encaminhará; 

3. Indicações – nºs 625 a 655 e 666 a 682/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 
Tribuna: 

1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala sobre seu discurso na última 
sessão em relação ao Jardim Bandeirantes na qual os moradores já estavam 
entrando em contato com os meios de comunicações por conta da falta de 
manutenção, mas que isso infelizmente ocorre em todos os Bairros da Cidade. Diz 
que a partir do momento em que a mídia entrou em contato com a Prefeitura, essa 
começou a limpar o Jardim Bandeirantes. Comenta que os serviços de limpeza não 
são feitos direito, pois deixam o mato cortado no local ocorrendo o acúmulo de água 
ocasionando a proliferação do mosquito da Dengue e mau cheiro. Fala sobre dois 
Requerimentos do ano de 2014, que tratam da falta de limpeza no Jardim 
Bandeirantes, e a resposta que obteve foi que não havia cronograma de projeto para 
o local e não fizeram a limpeza, e o segundo Requerimento a resposta foi que os 
serviços foram iniciados, mas que nunca terminaram, o Executivo falhou com a 
palavra. Diz ao Prefeito e à empresa de roçada que terminem os serviços, pois se 
caso não forem terminados as fotos irão para a mídia novamente. Comenta sobre o 
Projeto de Lei que será votado nessa casa de leis, sobre o Leilão da Maria Fumaça, 
na qual votará contrário à venda. Fala que as matérias referentes a Maria Fumaça 
foram fraudadas e que todas as documentações estão em mãos dos Vereadores, pois 
acredita que a venda da Maria Fumaça para Itu é um acertamento de dívida.  

2. Vereador Etelvino Nogueira: Diz sobre o Projeto de Lei que tramita nesta Casa 
em que busca solucionar um problema sério que é o transporte coletivo do 
Município, pois a atual empresa São Roque enfrenta uma série de dificuldades com o 
atual contrato que assinou, diz que a empresa faz doações de passes escolares para 
o Município por força de contrato situação essa única em nossa região, mas que isso 
não dá sustentabilidade à empresa deixando-a em uma situação crítica. Fala que o 
melhor é ajudar a empresa a encontrar uma solução do que deixar a mesma parar e 
entregar o contrato, pois a empresa que vier assumir o transporte coletivo no 
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município, a prefeitura terá que custear 100% do passe escolar. Comenta que 
devemos encontrar uma solução já que serviços de transporte coletivo é como, 
educação, saúde, são prioridades além do mais deve-se lembrar que se tem a 
integração, ou seja, os usuários dos ônibus consegue pegar mais de um ônibus, 
usando apenas uma passagem. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que a empresa atual 
é idônea, presta um serviço de excelência e existiu uma CAR, nesta casa, na qual 
apontou prejuízo que empresa,já no ano de 2013 trabalho este registrado pela 
Câmara, e que existiu uma falta de respeito por empresas que não eram da Cidade, 
já trouxeram sérios transtornos aos nossos munícipes, portanto temos que ficar 
atento. 
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que deve-se buscar soluções para que a 
empresa não pare e assim não cause mais transtornos à população. Comenta que 
Diretora da Educação Márcia Nunes veio até esta Casa de Leis, para apresentar a 
todos os Vereadores o Plano Nacional de Educação, e que na verdade temos que 
votar ate 20/06/15, o Plano Municipal de Educação e pede a compreensão e 
empenho de todos os Vereadores para discutirem, já que a Educação não se 
encontra bem no Município, pois não adianta só falar que tem 92% de inclusão é 
preciso realmente saber se estes alunos estão recebendo atendimento adequados a 
inclusão, saber ainda sobre a questão de transporte escolar, verificar também se o 
período integral está funcionando adequadamente, enfim, é preciso o entendimento 
de todos os Vereadores e não votar por votar. Fala que ouviu dos Vereadores 
Adenilson Correia (Mestre Kalunga) e do Gonzaga e de tantos outros, que estão 
cansados de pedir melhorias para o transporte escolar, mas como conseguir atender 
algumas metas se não é oferecido nem o transporte escolar adequadamente. 
Comenta que a comissão de educação deve ir até as escolas e verificar se realmente, 
estão atendendo as necessidades de alunos, professores, funcionários e pais. Diz ser 
favorável a uma discussão sobre o Projeto da Maria Fumaça, pois não se sente 
tranquilo em votar, uma vez que chegou uma documentação preocupante da 
Secretária de Turismo do Estado em que diz aquilo que já vinha falando, que houve 
alteração na Legislação das Estâncias, e se não se tomar cuidados pode-se perder 
recursos ou ate ser rebaixado o Município na categoria de Estância Turística, por 
isso, é preciso sempre buscar informações. Explica que se caso ficar comprovado que 
o Município está certo, que é inviável o Projeto da Maria Fumaça será preciso ter 
paciência, mas o que não pode é votar sem ter o conhecimento, e colocar em risco 
um projeto importante ao desenvolvimento Turístico do município.  

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Diz que está preocupado com a 
situação da Maria Fumaça, e que a gestão passada fez a compra para utilidade 
turística, pensando no futuro da Cidade de São Roque, mas que infelizmente hoje a 
Cidade caminha em direção oposta ao turismo do Município. Fala que pode-se perder 
uma parte do turismo e que o País está passando por uma turbulência. Comenta que 
está com documentos desde o ano de 2011, em que a ALL autoriza a permanência 
do equipamento sem nenhum custo do Município de Mairinque. Diz ser favorável a 
abertura de uma comissão para saber se é inviável ou não o Projeto da Locomotiva, 
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pois uma vez que não for inviável ao turismo do Município, seu voto será a favor da 
venda da Maria Fumaça. Explica que só está sendo investido em asfalto na Cidade, e 
nada para o turismo, por isso, é preciso saber de todas as informações. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que a comissão já está 
formada, mas é preciso que o Presidente coloque em pauta e formalizá-la para tirar 
dúvidas de todos os Vereadores. Diz que tem Vereador que não acredita que a Maria 
Fumaça possa ir até o seu Distrito e quer votar favorável ao Prefeito, para acabar 
com o patrimônio do Município. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Comenta que se o Prefeito acha 
realmente que ele pode vender a Maria Fumaça, não peça para os Vereadores 
assinarem um pedido desse e uma sugestão é que o presidente tire o projeto da 
comissão, e mais pra frente o coloque, para assim proteger o município 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que o que o 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada disse, não é nem questão de acreditar ou não, 
mas sim uma necessidade, já que a MV existe em Maylasky e é preciso que vá ate o 
Distrito para poder virar e voltar, o que precisamos é de uma em Mairinque, na qual 
a ALL em documento já se propôs a fazer  
Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Fala sobre o Requerimento que 
fez no mês de Março pedindo melhorias para o Bairro altos do Guaçu na parte de 
esgoto em que as bocas de lobo estão totalmente entupidas e a céu aberto, trazendo 
transtornos à comunidade. 

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre a ambulância da Santa Casa, 
na qual está pedindo por meio de Ofício um ajudante para os motoristas, pois 
munícipes relataram que muitas vezes têm que ajudar os motoristas a retirar o 
paciente de suas residências. Diz sobre as árvores que existe no Cemitério da Paz, 
que precisam ser podadas, pois estão encostando aos túmulos, e a população 
reclama pela falta de respeito. Fala que é necessário limpeza de bocas de lobo no 
Bairro Marmeleiro, e manutenção no asfalto que está com muitos buracos causando 
transtornos aos moradores. Explica que quando falava constantemente sobre a 
Dengue, muitos não acreditavam no que estava dizendo, e hoje estamos em estado 
de calamidade.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que deve-se deixar claro para 
a população que a Prefeitura contratou uma empresa por cinco milhões de reais, 
deixando de contratar uma que cobrava o valor de dois mil e duzentos reais para a 
limpeza da Cidade. Diz que o Bairro Santo Antonio está feio, pois se encontra cheio 
de mato e ruas esburacadas, assim como toda a Cidade de São Roque.   

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 108-L, de 05/12/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, 

que “Institui o Dia do Proerd no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de 
São Roque”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e 
maioria simples; 

2. Projeto de Resolução nº 005-L, de 30/03/2015, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Regulamenta, na Câmara Municipal de São Roque, o Sistema de Controle Interno e dá 
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outras providências” Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação 
nominal e maioria absoluta;  

3. Projeto de Lei nº 034-L, de 30/03/2015, de autoria da Mesa Diretora, que “Fixa a 
remuneração da função gratificada de Controlador Interno” Foi aprovado por 
unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

4. Projeto de Lei nº 041-L, de 12/04/2015, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera a 
Lei nº 3.013, de 29 de Dezembro de 2006, que dispõe sobre a reestruturação 
administrativa e funcional da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque”. Foi 
aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta; e 

5. Requerimentos – nºs 056 a 060, 064 e 066/2015. Foram aprovados, em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples, por unanimidade. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala sobre o Projeto da Maria 

Fumaça, e que a Prefeitura enviou a documentação para os Vereadores votarem. Diz 
que o melhor é abrir uma CAR (Comissão de Assuntos Relevantes) para tratar 
detalhadamente do assunto sobre o importante Projeto para o Município de São Roque, 
inclusive poderiam acessar a pasta de Projetos que está na Prefeitura. Comenta sobre 
um Ofício do Governo do Estado de São Paulo, Conselho Estadual do Turismo, em que 
fala que o Conselho Estadual do Turismo trabalha nesse Governo em diversos projetos 
para desenvolver o turismo dentre eles, o turismo ferroviário, ainda informa que no dia 
08 que foi aprovada a proposta para ampliar as Cidades Turísticas do Estado e criar um 
ranqueamento dos Municípios que possuem atrativos para o turismo, agora além das 70 
estâncias já existentes outros 140 municípios de interesse turístico poderão se habilitar 
a receber recursos do fundo de melhorias. As medidas resultam na aprovação pela 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo a proposta da emenda constitucional n° 
11/2013 do Governador Geraldo Alckmin. Esta vitória é de todos nos que trabalham 
para um turismo maior e melhor  no  Estado, e o Projeto Ferroviário irá fortalecer ainda 
mais a Cidade e região, no entanto ficamos sabendo pela imprensa que o Município que 
é uma Estância Turística tem projeto para desenvolvimento do turismo ferroviário e que 
vai ao encontro com nossas propostas, porém na reportagem, o Prefeito declara que 
esta com dificuldades para colocar em operação o Trem por conta da operadora de 
cargas da América latina Logística que não está cumprindo com o acordado. Entende 
que abrir mão de um Projeto como este não irá contribuir com o desenvolvimento do 
Turismo da Cidade. Baseada nas informações do plano e estudo técnico do Trem 
Turístico de São Roque entregue a esta secretária no ano de 2012, identificamos que os 
números de retorno financeiros seriam satisfatórios no primeiro ano de operação. A 
receita bruta indicada pode variar entre setecentos mil e um milhão, por tanto o valor 
sugerido pelo menos de dois milhões de reais acreditamos que seriam retornadas aos 
cofres públicos em dois anos ou menos, apenas considerado a operação do Trem nas 
viagens nos finais de semana. Comenta que além do passeio do Trem temos 
gastronomia, artesanato e hotelaria, quanto de beneficio vai trazer para o nosso 
Município e em dois anos se paga tudo, além do mais o Projeto poderá fortalecer as 
propostas de ranqueamento da Cidade estâncias, na qual a cidade de São Roque faz 
parte deste seleto grupo, mas que a partir da nova Lei haverá critérios para que se 
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tornará Estância e quem permanecerá. Diz que podemos perder o ranqueamento que 
além do dinheiro, poderemos perder o nome Estância Turística, deixa a disposição os 
conselheiros para colaborar com a continuidade do Projeto que também é de interesse 
do Estado e poderá ser uma referência para os projetos futuros. A estância Turística de 
São Roque tem nos últimos anos se despontando com São Paulo como as Cidades que 
mais crescem no turismo em função de excelentes trabalhos realizados pelo Poder 
Público em iniciativa privada assim é pedido que o Prefeito reflita sobre a anulação 
desse precioso patrimônio histórico da Cidade de São Roque. Fala que nesse 
documento que recebeu, todos estão falando que São Roque com a venda da Maria 
Fumaça, estará caminhando na contra mão do Turismo o que é lamentável.  

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta sobe a capinação no Distrito de São 
João Novo que está abandonado, além dos bueiros estarem repletos de lixo, entulhos, 
baratas e ratos. Fala que não viu a situação tão crítica, e que a Cidade inteira clama por 
melhorias. Diz sobre a Maria Fumaça que infelizmente a perderemos e o Projeto do 
Trem vai por água a baixo. Explica que foi contra a compra da Maria Fumaça, mas que 
hoje é contra a venda já que esta faz parte do patrimônio de São Roque e que nem 
imagina em que vai ser investido o dinheiro da venda. Comenta que respeita o voto dos 
colegas Vereadores, mas espera que estes não desistam do Projeto do Trem Turístico. 
Fala que será muita coincidência a Cidade de Itu comprar a Maria Fumaça e novamente 
quer estar errado. Comenta sobre o governo em que muitas pessoas o perguntam se 
está contente com este Governo e infelizmente diz que não, pois na gestão passada em 
que era oposição, foi construído em São João novo uma creche, duas escolas, Posto de 
Saúde, Posto da GCM, mais de cem bicos de luz que foram colocados e mais de quinze 
ruas asfaltadas e hoje na gestão atual não foi construído nada. 

3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz sobre a matéria desse final de semana no 
Jornal “O Democrata”, em que o Ex Prefeito fala a respeito dele próprio e chega a ser 
chocante. Fala que nunca viu uma pessoa mentir tanto para a o Município, e que 
provará as mentiras que o Prefeito da gestão passada falou. Explica que o ex Prefeito 
colocou que no ano de 1997 e 2000 as contas foram aprovadas o que é mentira, já que 
as contas foram rejeitadas no ano de 2000, assim como no ano de 2008 as contas 
foram rejeitadas pelo tribunal de contas. Fala que fica indignado com tamanha mentira 
e que o ex Prefeito diz que nunca foi acusado de irregularidades de licitações ou 
pagamentos de superfaturamento, e seu nome nunca foi envolvido com corrupção e 
desvio de dinheiro, mas que só o Prédio de quatro milhões de reais que foi passado 
para o nome da filha. Diz que o Prefeito da gestão passada está sendo investigado, pois 
faz parte de vinte ações civis públicas, loteamento irregular, parcelamento irregular de 
solo, crime ambiental entre outros. Comenta que ficou perplexo quando soube que o ex 
Prefeito comprou uma empresa colocou no nome da filha quando sua obrigação quanto 
Prefeito da Cidade era retornar o bem público. Fala que o ex Prefeito foi multado por 
ilegalidade na compra de carros, na contratação de funcionários, e foi julgado irregular 
a licitação dos campos de Canguera, Maylasky e Vila Amaral. Diz que fica assustado 
com o comportamento de pessoas que ainda defendem atitudes do ex Prefeito que tem 
uma ficha muito suja e ainda fala no jornal local que não tem nada de errado no seu 
nome    
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4. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Comenta sobre a reunião que 
aconteceu nesta Casa de Leis, sobre a Educação e que teremos uma nova reforma no 
plano de trabalho na Educação que é muito importante para o Município. Fala que junto 
ao seu assessor participou de uma solenidade  de entrega da medalha Tiradentes no 
batalhão cinquenta da polícia militar da Cidade de Itu, e parabeniza a todos que 
estavam presentes como soldados, PMS da Cidade de São Roque, Capitão Carlos 
Ricardo Ceoloni, entre outros que foram receber suas honrarias pelos trabalhos 
prestados para a segurança pública da região. Diz que devemos dar mais dignidade ao 
batalhão da Cidade de São Roque, aos policiais militares que vêm desempenhando 
excelente trabalho na Cidade. Comenta que em conversa com a Deputada Estadual Rita 
Passos pediu para revitalizar o batalhão com duzentos mil reais de emenda e que 
aproveita as oportunidades para trazer benefícios e progressos para o Município de São 
Roque. Comenta que na conversa com a Deputada Estadual ela relatou que poderia 
estar viabilizando um estudo para enviar essa verba para revitalizar o refeitório e 
vestuário do Pelotão da Cidade. Fala que as reformas dos campos, como foi falado pelo 
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, foram paradas por questões judiciais da empresa e 
infelizmente não pode ser concluída a reforma do campo do Distrito de Maylasky, mas 
está cobrando para que o Executivo termine a reforma e sempre pedindo melhorias 
para o seu Distrito.  

5. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala para o Vereador Rodrigo Nunes de 
Oliveira já que este faz parte da bancada do Prefeito, o que ele fez em relação a uma 
série de prováveis irregulares da administração como a compra dos Playgrounds, das 
lousas digitais, entre outros. Diz que cobrou a administração passada e continua 
cobrando a gestão atual. Comenta sobre a Maria Fumaça, que no começo era contra a 
compra e pensava que não ia prosperar, mas hoje ela é um patrimônio do Município e 
não concorda com a sua venda, por isso tem que ter uma audiência pública com as 
pessoas para se ter também mais informações. Fala que não é bom desfazer do Projeto 
do Trem, já que este fará o trajeto de Mairinque até Maylasky e futuramente até o 
Distrito de São João Novo. Explica que se deve ter cuidado com as escolhas que 
faremos, pois o Prefeito está dizendo que com o dinheiro arrecadado irá investir na UTI, 
mas que acha tudo uma mentira já que o Prefeito não economiza nem em encargos de 
comissão da Prefeitura. Fala que estão pagando um milhão e trezentos reais por mês 
pela coleta de lixo, sendo que a empresa presta um mau serviço e na gestão passada 
se pagava trezentos mil, ou seja, na gestão atual é pago mais pela coleta de lixo, 
porem está pior que antes. Diz que com a venda da Maria Fumaça vão usar o dinheiro 
para contratar mais carros de aluguéis e não podemos permitir essa situação. Comenta 
que o Prefeito atual começou o seu mandato com dinheiro no caixa da gestão anterior, 
mas que não fez nenhuma obra para o Município de São Roque, pelo contrário a Cidade 
está cheia de lixo, entulhos e mato alto. 

Encerram-se os trabalhos às 20h56min. 
 

 
FLÁVIO ANDRADE DE BRITO 

 Presidente 
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