Ata da 14ª Sessão Ordinária de 04 de Maio 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: 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 18h05min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos
Direitos Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira.
A Ata da 13ª Sessão Ordinária, realizada em 27 de Abril de 2015, foi lida e aprovada
por unanimidade;
A Ata da 17ª Sessão Extraordinária, realizada em 27 de Abril de 2015, foi lida e
aprovada por unanimidade;
Projetos do Executivo
Projeto de Lei nº 048-E, de 14/04/2015, de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a doação de imóvel à Associação de Deficientes Visuais - ADV, e dá
outras providências”;
Projeto de Lei nº 049-E, de 22/04/2015, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 1.500.000,00
no orçamento vigente”; e
Projeto de Lei nº 050-E, de 22/04/2015, de autoria do Poder Executivo, que
“Revoga a Lei Municipal nº 3.570, de 16 de fevereiro de 2011, e dá outras
providências”.
Projetos do Legislativo
Projeto de Lei nº 040-L, de 15/04/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de
Oliveira, que “Institui o Dia Municipal do Agente de Trânsito e dá outras providências”;
Projeto de Lei nº 044-L, de 27/04/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia,
que “Institui o “Projeto Escola no Quartel” para os alunos da Rede Pública Municipal de
Educação”; e
Projeto de Decreto Legislativo nº 006-L, de 24/04/2015, de autoria do Vereador
José Antonio de Barros, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Sãoroquense à Sra. Elda Maria Teresa Pacello Cilia na Sessão Solene alusiva ao Dia da
Comunidade Italiana”.
Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº 061/2015. Solicita
informações sobre Requerimentos do Senhor José Orlando Matos Carvalho
protocolizados na Prefeitura sob n° 013548, em 20/08/2013 e n° 018639, em
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25/11/2013, respectivamente;
Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº 062. Solicita informações sobre serviços
de manutenção realizados nos veículos da Prefeitura da Estância Turística de São
Roque; e 068/2015. Solicita informações sobre a possibilidade da prática de
nepotismo da Prefeitura da Estância Turística de São Roque;
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº 063. Solicita informações a
respeito das obras decorrentes da Concorrência Pública n° 002/2012 (Processo n°
111/2012)- Construção de campo e vestiário no Bairro Paisagem Colonial; e
069/2015. Solicita informações sobre a construção de 02 (duas) novas unidades de
saúde, recentemente anunciadas, sendo uma no Bairro do Taboão, ao lado da escola
Estadual Professor Germano Negrini e outra no Jardim Carambeí, ao lado da escola
SESI.
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
Vereador Rafael Marreiro de Godoy - nºs: 656. Solicita implantação de faixa de
pedestres na Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, na estrada da Vila Santa
Terezinha, no Distrito de São João Novo; 657. Solicita a realização de limpeza do
córrego (esgoto) localizado ao lado da “pista” no Bairro São João Velho, Distrito de São
João Novo; 658. Solicita instalação de duas coberturas para as crianças que aguardam
pelas vans escolares na Estrada do Paiol, na Fazenda Roma, no Distrito de São João
Novo; 659. Solicita a pavimentação asfáltica da via pública localizada ao lado do
Ginásio de Esportes no Distrito de São João Novo; 660. Solicita a colocação de traves
no campinho de futebol localizado na Vila Santa Terezinha, no Distrito de São João
Novo; 661. Solicita a instalação de placas com a indicação dos Bairros Fazenda Roma,
Garcia, Ponte Preta, Fazenda Butantã e Município de Araçariguama, no Distrito de São
João Novo; 662. Solicita a realização de serviços de desratização nos bueiros e córrego
Taxaquara, junto a Praça Central do Distrito de São João Novo; 663. Solicita a
instalação de câmeras de segurança na área central do Distrito de São João Novo; 664.
Solicita a construção de banheiros públicos na Praça Takeshi Ishimaru, no Distrito de
São João Novo; e 665/2015. Solicita a implantação de estacionamento 45 graus na
Rua João Franco do Amaral, em frente à Praça Takeshi Ishimaru, no Distrito de São
João Novo;
Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 683. Solicita a construção de uma sub
Prefeitura no Distrito de São João Novo; 705. Reitera Indicação n° 636/2015,
solicitando pavimentação asfáltica na Rua Osvaldo Belo, Distrito de São João Novo;
706. Reitera Indicação n° 637/2015, solicitando asfaltamento na Rua Augustinho da
Silva, ao lado da Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, próximo ao Km 53.400,
no Distrito de São João Novo; 707. Reitera Indicação n° 678/2015, solicitando
construção de um Velório Distrital, no Distrito de São João Novo; 708. Reitera
Indicação n° 679/2015, solicitando implantação da rede de águas pluviais, guias e
pavimentação asfáltica na Rua Antonio Oliveira Pinto, Distrito de São João Novo; 709.
Reitera Indicação n/ 680/2015, solicitando construção de campo de areia no Bairro
Santa Terezinha (Cruzeiro), Distrito de São João Novo; 710. Reitera Indicação n°
681/2015, solicitando a construção de 02 (dois) banheiros públicos na Praça Takeshi
Ishimaru, Distrito de São João Novo; e 711/2015. Reitera Indicação n° 682/2015,
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solicitando pavimentação asfáltica no acesso ao estacionamento da EMEF ciclo II,
Distrito de São João Novo;
Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nºs: 684. Solicita ao Poder
Executivo reajuste sobre vencimento base do Cargo de Coordenador SócioEducacional; 685. Solicita reajuste salarial para cargos de Serviçal I Serviçal II e
Inspetor de alunos desta Municipalidade; 686. Solicita a implantação de Sub Prefeitura
no Distrito de Maylasky; 687. Solicita a disponibilização de transporte escolar para
crianças e adolescentes da Vila São Rafael, Vila Nova e Bairro Marmeleiro; e
692/2015. Reitera pedido feito através da Indicação n° 394/2014, solicitando
pavimentação de toda a extensão da Estrada do Cometa, localizada no Distrito de
Maylasky;
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 688. Solicita realização dos serviços de
limpeza nas bocas de lobo em todas as vias públicas da Vila Nova; 689. Solicita a
pintura de sinalização de transito em frente a EMEF Profª Maria Aparecida Ribeiro, Vila
Nova; 690. Solicita pintura de sinalização de transito na Rua Campo Limpo, em frente a
CMEI Benedita Barbosa de Moraes, Vila Nova; 691. Solicita pintura de sinalização de
transito em frente a EMEI Adelina de Castro Boccato, Vila Nova; e 693/2015. Solicita
pintura de sinalização de transito em frente a CMEI Ruth Montebello Zavarize, Vila São
Rafael;
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 703. Solicita conserto de
trecho de paralelepípedos danificados em frente ao imóvel n° 288 da Rua Professor
Joaquim de Oliveira, Jardim Meny, Centro; e 704/2015. Solicita realização de serviços
de roçada, capinação e limpeza na Rua Tancredo Neves, em especial na área da
rotatória, no Jardim Boa Vista;
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 694. Reitera pedido feito através da Indicação
n° 650/2015, solicitando manutenção na ponte de madeira para acesso de pedestres à
Vila Lino; 695. Solicita iluminação no poste localizado na Rua Matrinxás, conforme foto
anexa; 696. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para as seguintes
vias: Rua dos Tambaquis dos Matrinxás, das Garoupas e Travessa dos Mendes, todas
localizadas no loteamento Chácara Lagos da Serra, Bairro Taipas de Pedra; 697.
Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada nas Ruas das Azaléias,
das Rosas, das Hortências e das Orquídeas, localizadas no Portal do Carmo, Bairro do
Carmo; 698. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada na Estrada
Mario de Almeida de Oliveira, Rua Pinheral, Rua George Hiroki e Travessa Guatieri Neto,
localizados no Bairro Taipas de Pedra; 699. Reitera pedido feito através da Indicação
n° 552/2015, solicitando motonivelamento e cascalhamento na Estrada Serrinha do
Carmo, Travessa Ernesto Fermino de Moraes e Travessa Rosária Fermino de Moraes;
700. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento para Rua Octávio Scharlack,
Rua Pedro Jesus da Cruz e Wanda Bonassi, localizadas no loteamento chácaras Lago
Azul, Bairro Juca Rocha; 701. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento na
Rua Roque Dandretta, Bairro do Carmo; 702. Reitera pedido feito através da Indicação
n° 549/2015, solicitando operação tapa buraco em trechos da Estrada Municipal do
Carmo (iniciando na cabeceira da Ponte Luiz Gonzaga da Rocha), Bairro do Carmo; e
712/2015. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada nas
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seguintes vias: Ruas Kiichi Furakawa, Asa Branca, Alameda Arcanos, Pintassilgos,
Lagos, Rouxinóis e Sabiás, no loteamento Horizonte Verde Gleba I, Bairro Caetê.
Moções:
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo nº: 090/2015. De
Congratulações para o Clube Atlético Paulistano, vencedor da Copa Canguera 2015;
Vereador Adenilson Correia – Mestre Kalunga nºs: 093. De Pesar pelo
falecimento da Estimada jovem Andréia Aparecida dos Santos; e 094/2015. De Pesar
pelo falecimento da estimada senhora Oneida Silva de Oliveira;
Vereador Rafael Marreiro de Godoy nºs: 095/2015. De Pesar pelo falecimento do
estimado senhor José João de Moraes;
Vereador Alacir Raysel nºs: 096. De Pesar pelo falecimento do Senhor Fabrício
Hnerique Guedes; e 097. De Pesar pelo falecimento do Senhor José Roberto de
Oliveira; 101. De Pesar pelo falecimento do estimado senhor Waldemir Pedro
Budemberg; e
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes nº: 102/2015. De Pesar pelo
falecimento da estimada senhora Nair Xavier da Silveira Oliveira.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moção de Congratulações nº: 090/2015 – Foi aprovada por unanimidade, em
única discussão e votação simbólica;
Moção de Pesar – nº: 093 a 097 e 101 e 102/2015 - a Mesa Diretora as
encaminhará;
Indicações – nºs 656 a 665 e 683 a 712/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala sobre a o grande número de
turistas na região de São Roque, na qual havia muitos ambulantes pela Estrada do
Vinho sem a autorização para estarem no local, por isso, ligou para o Sérgio de
Angelis, Diretor do Planejamento, em que se prontificou a averiguar a situação. Diz a
todos os Vereadores que poderão promover novas Romarias em diversos Bairros, já
que a Estrada em que os Romeiros seguem encontra-se além de limpa, roçada e
fizeram serviços de motonivelamento e cascalhamento. Comenta que com a chuva que
ocorreu, já surgiram várias reclamações por parte dos moradores os quais reclamaram
que as Estradas encontram-se em péssimo estado. Parabeniza a presidenta da
Romaria a Senhora Santina pelo relevante trabalho. Fala sobre a má administração
Municipal, pois não arrumou quinze metros do muro da escola de Canguera que está
caído, o que causa insegurança às crianças que estudam na escola.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que no final do ano de
2012, caiu o muro da escola SESI e até hoje encontra-se quebrado, mas já estamos no
terceiro ano de mandato do Prefeito e nada foi feito, e hoje neste local funciona a
direção da educação.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta que quem realizou os
serviços de limpeza, roçada e capinação na Estrada da Romaria, foram funcionários da
Prefeitura e não empresa terceirizada. Diz sobre o Projeto Trem Turístico, na qual foi
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entrevistado o ex Diretor de Turismo, Sandro Cobello, o atual Diretor Roque Gabriel
Rodrigues e o Fabio Fumaça que é Conselheiro do Estado de São Paulo na área de
turismo e a reunião foi muito proveitosa para ajudar a esclarecer dúvidas referentes ao
Projeto.
Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Diz sobre o grande número de pessoas
na Estrada do Vinho, o que denota o crescimento do Turismo no Município. Fala que
há duas semanas esteve na Praça da República e chegaram mais de duzentos
motoqueiros, carros e motociclistas, na qual conversando com um casal falaram da
Região de São Roque e que nunca viram uma Cidade tão organizada e limpa,
deixando- o contente por saber que as pessoas gostam de visitar o Município.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta que o Trem seria um
incentivo maior para alavancar o turismo da Cidade de São Roque.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que a COMTUR que
delibere a verba e não de acordo com a vontade do Executivo. Explica que referente
ao Trem Turístico existem várias situações que não foram abordadas, principalmente
para o COMTUR em que os conselheiros não sabem de várias situações. Fala que
assim como os Vereadores tem as documentações sobre a Maria Fumaça, o Prefeito
tem a obrigação de ter.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala dos trezentos mil reais que foi
investido em um único evento na cultura do Município, o qual pensa que é dinheiro
público jogado fora e que foram cento e vinte oito mil reais para colocar palco, tendas,
enfim a estrutura do evento.
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que não foi feito nada pelo Poder
Público em relação aos bueiros que está tendo surto de baratas e ratos no Distrito de
São João Novo, o que causa indignação já que a tendência é só piorar com a chegada
da chuva. Parabeniza o Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) pelo Projeto
Escola no Quartel para alunos da rede pública municipal de ensino e da sociedade, e
que este Vereador também ajudou para a realização do evento. Diz sobre uma reunião
que teve na casa da Senhora Terezinha, no Bairro Ponta Porã, em que os moradores
estão reivindicando horários de ônibus, pois só passa uma linha e estão pedindo para
que passem duas linhas de ônibus.
Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Fala para o Vereador Rafael
Marreiro de Godoy, que já ampliou-se três horários para o Bairro Ponta Porã, sendo
eles de manha, meio dia e onze horas da noite.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que além das três existentes estão
pedindo mais dois horários de ônibus. Fala que no final de semana foi encher uma laje
no Distrito de Maylasky, na qual tinha seis integrantes do campo de futebol, que
encontra-se com a construção parada há doze meses, e acha uma falha da
administração deixar o campo nessa situação.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que já era de se
esperar que fosse acontecer essa falha com o campo de futebol do Distrito de
Maylasky, pois foi inaugurado o Laboratório, mas este não pode funcionar.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Explica que o Campo de Futebol do Distrito
de Maylasky não tem medidas, está cheio de buracos, vestiário mirim, alambrado que
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não serve, enfim muitas falhas. Parabeniza os organizadores da Romaria de São
Roque, os organizadores dos amigos do Flash que teve quase duzentos integrantes no
passeio ciclístico partindo do Distrito de São João Novo, até a Cidade de Araçariguama
e por fim agradece ao Secretário de Turismo que atendeu muito bem a todos, o
Vereador Moacyr e seu assessor também chamado Moacyr.
3. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza a Presidenta Santina e
a todos os Romeiros, organizadores das Sociedades Cívica Cavaleiros de São Jorge
pela transcorrência bonita e organizada. Fala que houve alguns desgastes na Cidade
de Pirapora na qual foi proibido show, muitos carros foram multados e apreendidos.
Diz que ficou constrangido ao saber do regimento interno do Governo Municipal da
Cidade e que estes deviam respeitar mais a população da Cidade de São Roque, que
vão até a igreja por crença religiosa e não tiveram respeito. Parabeniza a todos os
trabalhadores de todos os setores que representam a nação em especial ao Município
de São Roque. Fala sobre emancipar Maylasky, na qual irá clamar para o ocorrido e
agradece ao Vereador que o antecedeu Rafael Marreiro de Godoy por ajudar o Distrito
de Maylasky a qual a demanda é muito grande. Explica que muitos moradores do
Bairro Volta Grande, São Julião, São João Velho no Distrito de São João Novo o
chamam para participar de reuniões. Fala que a arrecadação dos Distritos São João
Novo e Maylasky é muito grande por isso irá clamar pela emancipação, já que não
recebem retorno de investimentos. Diz é um absurdo não terem concluído a reforma
do campo de futebol do Distrito de Maylasky, que tanto clama para a sua realização.
Comenta que é preciso ter o campo de futebol para os jovens do Distrito que no
momento não contam com nenhuma área de lazer e esporte. Diz que é vergonhoso
não ter iluminação pública no Distrito, e que já pediu inúmeras vezes para que o
ônibus entre no Bairro Vinhas do Sol, mas nada é feito. Fala que a função Vereador é
fiscalizar e este vem fiscalizando e pedindo por melhorias.
4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Parabeniza ao Vereador Rafael Marreiro
pelos seus atos de cobrança em outros Distritos. Fala que cobrando já é difícil de se
conseguir algo. Diz que no Departamento de Obras e tem muitas máquinas quebradas,
isso quando não quebram no caminho da obra.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que ficou tanto tempo
cobrando serviços de motonivelamento da região de Sorocamirim, a máquina que
serve para espalhar o cascalho não passou, deixando tudo amontoado causando
transtornos à comunidade. Diz que querem vender a Maria Fumaça para comprar
máquinas, e questionar porque não devolvem os carros alugados, para fazer a compra
das máquinas.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Parabeniza ao Vereador Rafael Marreiro de
Godoy pela coragem de cobrar da Administração por melhorias nos Distritos. Comenta
sobre a Maria Fumaça que é um patrimônio da Cidade e que sairá de Mairinque,
passará em São Roque e estenderá até o Distrito de Maylasky, consequentemente o
Distrito de Maylasky ganhará com essa extensão.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que os Vereadores são eleitos
para servir a Cidade toda e não apenas onde foi eleito. Fala que fica indignado com o

Ata da 14ª Sessão Ordinária de 04 de Maio de 2015.
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.

7

Distrito de Maylasky que é extenso e não tem um velório distrital, pois as pessoas
cobram por esta benfeitoria.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que todos os Vereadores devem
cobrar da Administração independente de onde se elegeu
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que o Distrito de São
João Novo sempre foi muito bem representado e hoje com dois Vereadores Rafael
Marreiro de Godoy e Flávio Andrade de Brito que fazem excelentes trabalhos. Fala que
concorda que tanto o Distrito de São João Novo como o de Maylasky deveriam ter
cemitério, para que as pessoas não precisem se deslocar até o Centro de São Roque.
Comenta que em relação ao Trem Turístico temos três ou quatro MVS em Mairinque
que podem ser colocadas no Distrito de São João Novo , pois se não interessar ao
Distrito de Maylasky o Trem pode estender ate o Distrito de São João Novo trazendo
benefícios aos moradores.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que o Vereador deve cobrar em
toda a localidade de São Roque, e em relação as casas do CDHU já estão certo de ter
duzentas casas, mas é preciso cobrar
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que está bastante preocupado com o
Projeto de Lei que tramita nessa Casa de Leis do remanejamento de um milhão e meio
de reais para a merenda, mas a Diretora da Educação foi convocada a uma reunião
para discutirem sobre o remanejamento
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala sobre remanejar o dinheiro para a
Merenda e tem que ter uma reunião para que fique tudo esclarecido.
Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei nº 022-E, de 03/03/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre alteração na Lei nº 2.209, de 01 de Fevereiro de 1994, e dá outras providências”.
Foi rejeitado em única discussão, votação nominal e maioria simples, com 08 (oito)
votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de
Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, e Rafael Marreiro
de Godoy, e 06 (seis) votos favoráveis, dos Vereadores Adenilson Correia – Mestre
Kalunga, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, José Antonio de Barros, José Carlos
de Camargo, e Rodrigo Nunes de Oliveira;
2. Veto nº 007-E, de 10/04/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Veta
integralmente o Autógrafo 4377/2015, correspondente ao Projeto de Lei nº 019/2015-L,
de autoria do Vereador Adenilson Correia que ‘Altera a Lei Municipal nº 2.208, de 01 de
Fevereiro de 1994, dispondo sobre alteração de nível salarial dos fisioterapeutas da
Prefeitura da Estância Turística de São Roque”. Foi rejeitado por unanimidade, em única
discussão, votação nominal e maioria absoluta;
3. Veto nº 008-E, de 15/04/2014, de 15/04/2014, de autoria do Poder Executivo, que
“Veta integralmente o Autógrafo 4378/2015 (Projeto de Lei nº 022-L, de 24/02/2015,
de autoria do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes) que dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de itens de segurança em instituições financeiras, caixas
eletrônicos e postos de atendimentos bancários no âmbito da Estância Turística de São
Roque”. Foi rejeitado em única discussão, votação nominal e maioria absoluta, com 09
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(nove) votos contrários dos Vereadores Adenilson Correia – Mestre Kalunga, Alfredo
Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel
Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de
Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, e Rafael Marreiro de Godoy; e 05 (cinco)
votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, José Antonio
de Barros, José Carlos de Camargo e Rodrigo Nunes de Oliveira;
Projeto de Lei nº 042-L, de 16/04/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia –
Mestre Kalunga, que “Dá denominação de Bento Francisco de Castro à via pública
localizada no Loteamento Jardim do Sol”. Foi aprovado por unanimidade, em única
discussão, votação nominal e maioria simples;
Projeto de Lei Complementar nº 001-L e EMENDA, de 11/03/2015, de autoria do
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, que “Dá nova redação ao Artigo 6º-A da Lei
Complementar nº 082, de 03 de Fevereiro de 2015” e EMENDA Modificativa nº
001/2015, de Autoria do Vereador Flávio Andrade de Brito. A Emenda Modificativa nº
001/2015, foi aprovada por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e
maioria absoluta. Foi aprovado em primeira discussão, votação nominal e maioria
absoluta, com 13 votos favoráveis 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, Marcos Augusto Issa
Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, e Rodrigo Nunes de Oliveira.; e
01 (um) voto contrário do Vereador Rafael Marreiro de Godoy; e
Requerimentos – nºs 061 a 063 e 068 e 069/2015. Foram aprovados, em única
discussão, votação simbólica e maioria simples, por unanimidade.
Explicação Pessoal:
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Parabeniza a todos os Romeiros e a
Presidente da Romaria Senhora Santina César e ao Maíque e a Sandra Bocatto pelo
aniversário do Jornal O Democrata. Agradece aos Vereadores que ajudaram a derrubar
o veto do Projeto de Lei dos Bancos, que é muito importante para a Cidade e que o
Prefeito perdeu uma oportunidade de ficar bem com a população. Diz que a Cidade é
uma Estância Turística e não consegue enxergar a Cidade com os caixas bancários
fechados pela falta de segurança. Comenta que conta com o apoio dos Vereadores que
foram favoráveis ao Projeto e com o Presidente dessa Casa de Leis para que sancionem
a Lei e também conta com o apoio do Executivo para que façam cumprir a Lei. Fala que
o Projeto de Lei que foi bastante polemico com relação à entrada de carros de boi e as
romarias transformando-as em patrimônio material, o Prefeito não sancionou a Lei, a
Lei foi sancionada pelo ex Presidente desta Casa de Leis, Rafael Marreiro de Godoy.
Comenta sobre a Maria Fumaça na qual esteve na reunião do COMTUR na qual foi uma
reunião de emergência e agradece por ter sido chamado. Fala que ficou surpreso de ver
a falta de informação e documentação que o COMTUR tinha a respeito do Projeto do
Trem Turístico, e muito menos o Ofício que o Deputado Vitor Lippi encaminhou, na qual
deixou a disposição dos demais. Explica que o próprio Diretor Roque Gabriel disse não
ter acesso aos documentos, ou seja, a situação é mais grave do que parecia, pois o
Prefeito e o Diretor Roque Gabriel não têm conhecimento dos documentos, infelizmente
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ficará difícil de resolver o problema do Projeto da Maria Fumaça. Fala que o Deputado
Vitor Lippi está dando suporte a Cidade de São Roque e para o Conselho Municipal da
Cidade, para que o Trem rode.
2. Vereador Etelvino Nogueira: Parabeniza a toda família do Jornal O Democrata que
completou no dia 01 de maio noventa e oito anos. Fala sobre o projeto do
remanejamento e deixa claro não ser contrário ao repasse de verba à merenda, mas é
hora de economizar, e a ideia é manter a qualidade da merenda por um valor menor,
pois todos sabem a dificuldade de se fazer uma obra no Município. Explica que têm que
ser discutido os valores das mercadorias que estão sendo compradas e a Diretora de
Educação estará presente em uma reunião no dia 11/05 na segunda-feira às 9h00
nessa Casa de Leis a pedido da Comissão de Educação em que o Vereador Adenilson
Correia, Presidente, Alexandre Rodrigo Soares, Vice-Presidente e este Vereador,
Secretário, para que assim possa ser discutida toda a situação da verba à merenda.
Comenta sobre a situação do Cartão Bancred em que o Executivo deve buscar uma
solução junto a essa empresa, pois o cartão está com crédito, mas alguns mercados
não aceitam, devido a falta de acerto de conta com os mercados que não estão
aceitando o Cartão Bancred. Fala que a empresa do Cartão Bancred coloca carga no
cartão a Prefeitura paga e a Prefeitura está em dia com o Bancred, ou seja o problema
todo está vindo por parte da empresa do cartão. Diz que é preciso que seja feito
manutenção das vias públicas, principalmente nas Estradas de terras, pois a cada dia
que passa os Vereadores recebem mais ligações de moradores reclamando das vias.
Comenta que a empresa do transporte coletivo também está com problemas, e é
preciso buscar soluções para que não gere mais problemas para a população. Explica
que todos estão ficando surpresos a cada dia que chega mais informações referente ao
Projeto do Trem Turístico, mas vê que é uma falha do governo passado de não passar
informações para os Vereadores, já que a gestão passada pensava que a Cidade era só
deles e por isso, hoje em dia é nós passamos dificuldades para defender determinados
Projetos. Fala que o Plano Municipal de Educação no Município de São Roque só
apresenta números para o Estado, é um faz de conta, e quer ver se na realidade é feita
a inclusão dos alunos, o período integral, a valorização do Professor, enfim, faz tempo
que a Educação no Município deixa a desejar e agora é preciso buscar soluções para
ajudá-los na elaboração do Plano Municipal de Educação.
3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Jornal O Democrata e a toda a
família Maique, Sandra e funcionários que merecem o respeito de todos os SãoRoquenses. Deixa seus sentimentos ao Geraldo do Distrito de Maylasky pelo
falecimento de sua esposa e pela família do Senhor Pirapora. Fala não saber qual é a
pior administração, a da gestão passada que achava que a Cidade era dele ou da atual
que acha sabe administra de qualquer forma. Parabeniza aos Vereadores que optaram
por não votarem o Projeto na Sessão passada, pois correriam o risco de votar sem
saber todas as informações. Fala que estamos passando por uma situação complicada
no Município, e estamos ameaçados de deixar de ser Estância Turística. Comenta que a
merenda do Município está ruim e o que impressiona é o valor alto que é pago. Diz que
o Vereador Etelvino Nogueira está coberto de razão em chamar a Diretora de Educação
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para esclarecer algumas dúvidas. Comenta que o valor da merenda vai completar oito
milhões de reais e não é de qualidade, e a gestão atual não economiza.
4. 4-Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala sobre a Santa Casa que encontra-se com
problemas sérios e que os médicos fazem pouco caso dos pacientes. Explica que teve
um paciente do Distrito de Maylasky que foi até a Santa Casa com infarto o médico o
atendeu e mandou o paciente embora, este voltou com dor no peito e veio a falecer por
falta de profissionalismo do médico. Diz ficar indignado com essas situações de pouco
caso dos médicos com os pacientes na Santa Casa. Comenta sobre o Bairro Marmeleiro
que precisa de limpeza, capinação, roçada, limpeza de boca de lobo e serviço de tapaburaco, pois o Bairro encontra-se abandonado. Fala sobre a Vila Nova São Roque onde
tem um campo de areia na qual pediu para que fosse colocado areia e já faz três meses
e nada foi feito. Diz que os Vereadores têm que defender o Município com sinceridade e
responsabilidade.
Encerram-se os trabalhos às 20h52min.
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