
 
Ata da 2ª Sessão Ordinária de 09 de Fevereiro 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), 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 Ca-
margo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira. 
Vereador ausente: Alacir Raysel. 

Início dos trabalhos às 18h23min. 
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 1ª Sessão Ordinária, realizada em 02 de Fevereiro de 2015, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 3ª Sessão Extraordinária, realizada em 02 de Fevereiro de 2015, foi lida e aprova-
da por unanimidade; 

3. A Ata da 4ª Sessão Extraordinária, realizada em 02 de Fevereiro de 2015, foi lida e aprova-
da por unanimidade; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Consti-
tuição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 009-L, de 21/01/2015, de autoria do 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de que sejam ins-
talados filtros em todos os equipamentos de informática instalados nas escolas públicas do 
município, visando restringir o acesso a sites que contenham conteúdo erótico, pornográfi-
co ou impróprio para menores, bem como os que fazem apologia ao consumo de drogas e 
substâncias ilícitas”. Foi rejeitado por unanimidade, em única discussão, maioria simples e 
votação nominal; 

5. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Consti-
tuição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 011-L, de 26/01/2015, de autoria do Ve-
reador José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a implantação de Creches Noturnas na 
Estância Turística de São Roque e dá outras providências”. O Vereador Etelvino Nogueira 
solicitou o adiamento por 02 (duas) sessões. O Requerimento Verbal foi aprovado por una-
nimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

Projetos do Executivo: 
1. Veto nº 001-E, de 04/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta totalmente o 

Autógrafo nº 4.335/2015 (Projeto de Lei nº 110-L, de 12/12/2014, de autoria do Vereador 
Israel Francisco de Oliveira, que Dispõe sobre alteração de nível salarial dos motoristas da 
Prefeitura da Estância Turística de São Roque”; 

2. Projeto de Lei nº 006-E, de 30/01/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre o Sistema de Controle Interno do Município da Estância Turística de São Roque e dá 
outras providências”; 

3. Projeto de Lei nº 008-E, de 04/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a 
Prefeitura a conceder prêmios aos atletas melhores classificados na 68ª Corrida de Aleluia e 
dá outras providências”;  
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4. Projeto de Lei nº 009-E, de 04/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a 
Prefeitura a celebrar convênio com a Associação Cultural Esportiva de Projeção Prol Atleta – 
ACEPPA e dá outras providências”;  

5. Projeto de Lei nº 010-E, de 05/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre alterações na Lei nº 4.134, de 17 de dezembro de 2013 e dá outras providências”;  

6. Projeto de Lei nº 011-E, de 06/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 349.225,60 (trezentos e quarenta e no-
ve mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos”; e 

7. Projeto de Lei nº 012-E, de 06/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 48.013,95 (quarenta e oito mil, trezes 
reais e noventa e cinco centavos) e dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no va-
lor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no orçamento vigente”.  

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Resolução nº 016-L, de 16/12/2014, de autoria do Vereador Etelvino No-

gueira, que “Institui Comissão de Assuntos Relevantes - CAR para acompanhar a implanta-
ção do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV no Município de São Roque”; 

2. Projeto de Decreto Legislativo nº 002-L, de 16/01/2015, de autoria do Vereador 
Rodrigo Nunes de Oliveira, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadania ao Se-
nhor Rômulo Guimarães Rodrigues”; 

3. Projeto de Decreto Legislativo nº 003-L, de 20/01/2015, de autoria do Vereador 
Rafael Marreiro de Godoy, que “Dispõe sobre a concessão de Placa Homenagem à Senhora 
Neuza Bárbara Godinho de Camargo”; 

4. Projeto de Decreto Legislativo nº 004-L, de 20/01/2015, de autoria do Vereador José 
Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a concessão de Placa Homenagem à Senhora Maria 
Aparecida de Araújo”; e 

5. Projeto de Decreto Legislativo nº 005-L, de 20/01/2015, de autoria do Vereador  
Rodrigo Nunes de Oliveira, que “Dispõe sobre a concessão de Placa Homenagem à Senhora 
Clarice Arruda”. 

Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Etelvino Nogueira – nº: 315/2014. Solicita cópia do contrato e memorial da 

obra de reforma do Posto de Saúde Hélio Negrão Ferreira, localizado na Rua Nossa Senhora 
do Carmo, conforme publicação no Diário Oficial; 322/2014. Solicita informações referen-
tes a equipamento de cirurgia à disposição da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia; 
323/2014. Solicita informações complementares referente ao Requerimento nº 125/2014; 

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 318/2014. Solicita informações 
referentes à compra de árvores para a praça da Matriz; e 013/2015.  Solicita informações 
referentes a quantidade de postes e bicos de luz implantados na Rua Benedito de Moraes 
Góes, Distrito de Canguera; e 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada– nºs: 330/2014. Solicita informações sobre a 
possibilidade de construção de lombada na Rua Barão do Rio Branco, na altura do nº 326, 
Jardim Meny; e 014/2015. Solicita informações sobre valores pagos referentes às tonela-
das de lixo coletadas nos meses de dezembro nos anos de 2012, 2013 e 2014, respctiva-
mente. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 056. Solicita execução de serviços de motoni-
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velamento e cascalhamentos nas Ruas: Denise, Josephina e Éboli, Vila Vinhas; 059. Solicita 
canalização do esgoto que fica atrás do Clube 7 de Setembro e mercado “Família”, Distrito 
de São João Novo; e 066/2015. Solicita a canalização de esgoto localizado atrás do Clube 
7 de Setembro e do Mercado Família, no Distrito de São João Novo;  

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 057. Reitera a INDICAÇÃO Nº 2059/2013. 
Solicita a construção de (02) duas lombadas na Rua Alcides Vieira, no Bairro Quinta dos 
Teixeiras; 064. Solicita limpeza do córrego localizado na Avenida Piracicaba, Vila Nova São 
Roque; 067. Solicita a aquisição de chapéus para os funcionários que trabalham expostos 
ao Sol; e 068/2015. Solicita a aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 
para os funcionários do Departamento de Obras; 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nº: 058/2015. Solicita rede de esgoto nas 
Ruas Leão Benassi, Bernardino P. Leite, Julieta Maria Barros e trecho da Estrada da Serri-
nha;  

4. Vereador Adenilson Correia – nºs: 060. Solicita a construção de um campinho de areia 
e uma área de lazer na Vila Vilma, Distrito de Maylasky; 061. Solicita execução de serviços 
de roçada e capinação na Rua Batista Pedroni, no Distrito de Maylasky; 065. Solicita pavi-
mentação asfáltica na viela localizada entre as Ruas Planeta Terra e Planeta Marte, (entre 
os nºs 35 e 11), Vila Vilma, Distrito de Maylasky; 082. Solicita a colocação de sinalização 
horizontal e vertical em frente ao imóvel 65 da Rua XV de Novembro (“Vila do Sapato”); 
084. Solicita providências para deixar aberta a via paralela à escola do SESI; e 101/2015. 
Indica a implantação de “Educação de Jovens e Adultos (EJA)” em modelo adaptado para 
pessoas com necessidades especiais surdas-mudas; 

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 062. Indica que o Executivo 
construa uma via ligando a Rua Nelson Vernalha (altura do imóvel nº 200 - SESI) à Avenida 
Prefeito Bernardino de Lucca;e  073/2015. Solicita ao Poder Executivo que proceda o re-
manejamento de recursos do Orçamento vigente para a construção da Igreja de São Jorge, 
no Bairro do Guaçu; 

6. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 069. Solicita serviço de roçada para Estrada Munici-
pal do Carmo; 070. Solicita execução de serviços de motonivelamento e cascalhamento, 
nas seguintes vias: Estrada Serrinha do Carmo, Travessa Ernesto Firmino de Moraes, e Tra-
vessa Rosaria Firmino de Moraes; 071. Solicita execução de serviços de limpeza de tubula-
ção de águas pluviais em trecho da Travessa Ernesto Firmino de Moraes, próximo ao “Sítio 
das Pedras”; 072. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para a Estrada do 
Sorocamirim; 074. Solicita serviços de motoniveladora e cascalhamento nas ruas que ser-
vem como alternativas da Praça de Pedágio no km 46, Bairro Juca Rocha; 075. Solicita ser-
viços de motonivelamento e cascalhamento para as seguintes Ruas: Vereadora Bruna Bruni 
Pazzini, Vereador Erval de Oliveira, José Carvalho de Brito, Vereador Pascoal de Lucca, Ve-
reador Raul da Silva Martins, Vereador Araçary Leite Cavalcante, Vereador Benedito de Gó-
es, Loteamento Las Brisas, Bairro Caeté; 076. Solicita colocação de lombada na Estrada 
Municipal do Carmo, próximo ao “Mercado Portal e ao Laboratório Tecam”, Bairro do Car-
mo; 077. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para as seguintes Traves-
sas: Anézia da Cruz, Maria Eulina da Crus dos Santos e Nair Timóteo da Cruz, localizadas na 
Vila Lino Bairro Caeté; 078. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para as 
seguintes Ruas: Tenente Moacyr Simões, Marino Palmiro Russo, Com. Edgard Pereira Ar-
mond e Rua Laudelino de Abreu, localizadas no Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do 
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Carmo; e 079/2015. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para as se-
guintes vias: Av.Centro Social dos Inspetores, Praça Antonio Pereira Lima, Rua Capitão Be-
nedido Gomes e Rua Dra.Lourdes Ferreira Fernandes, Loteamento Clube dos Oficiais, locali-
zadas no Bairro do Carmo; 

7. Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 080. Solicita a colocação de tachão ou 
lombada na Avenida São Roque, em frente ao imóvel nº 189; 081. Solicita que a Guarda 
Municipal disponibilize dois guardas para reforçarem a segurança na Santa Casa de Miseri-
córdia de São Roque; 083. Solicita a implantação de (01) uma lombada na Rua Guilhermi-
na de Almeida, em frente o nº 233, Gabriel Piza; 085. Solicita a colocação de dois bicos de 
luz, em frente o Ginásio de Esportes, localizado no Bairro Guaçu; 086. Solicita serviços de 
limpeza do bueiro e da viela localizada na Rua Manoel da Costa, altura do nº 182, Jd. Flóri-
da; 087. Solicita execução de serviços de limpeza de viela localizada entre as Ruas Barão 
do Rio Branco e a Ismênia Rosa, no Bairro do Junqueira; e 090/2015. Solicita extensão da 
rede de águas pluviais na Rua Primavera; 

8. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 088. Solicita manutenção de bueiro na Rua 
Erlindo José da Silva, esquina com a Rua Argeu Lombardi, Bairro Guaçu; 089. Solicita a 
colocação de 02 (duas) lombadas nas ruas João Franco do Amaral com a Rua José Benedito 
Rodrigues, ao lado da Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo; 091. Solicita a 
pintura de uma faixa de pedestres na Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, em frente à 
distribuidora de gás (“CONSIGÁS”); 092. Solicita estudo visando à instalação de uma co-
bertura para ambulância no Posto de Saúde localizado do Distrito de São João Novo; 093. 
Solicita a colocação de lombada na Rua São Paulo, em frente ao Posto de Combustiveis 
“Peterco”; 094. Solicita estudo visando à instalação de 02 (duas) coberturas para alunos 
que ficam esperando transporte escolar na Estrada do Paiol, próximo à “Fazenda Roma”, 
Distrito de São João Novo; 095. Solicita estudo visando à colocação de portão no campo do 
Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo; 096. Solicita a instalação de 02 (dois) ba-
nheiros na Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo; 097. Solicita estudo visando 
à instalação de câmeras de segurança no centro comercial do Distrito de São João Novo; e 
098/2015. Solicita estudo visando podas de árvores na Rua João Franco do Amaral, ao 
lado da Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo. 

Moções: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 018/2015. De Congratu-

lações à 2ª EXPO TATOO, realizada entre 30 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2015 no Mu-
nicípio de São Roque; 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 021/2015.  De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Bernadete Pierre; e 

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 024/2015. De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Luiz Carlos Cândido; 

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

1. Moção de Congratulações nº: 018/2014 – O  Vereador Marcos Augusto Issa Henriques 
de Araújo, autor da propositura, solicitou o adiamento para próxima Sessão Ordinária. O 
Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade, em única discussão e votação simbóli-
ca; 

2. Moções de Pesar – nºs: 021 e 024/2015– a Mesa Diretora a encaminhará.  
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3. Indicações – nºs 056 a 062, 064 a 098 e 101/2015 – a Mesa Diretora a encaminhará. 
Tribuna: 

1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o atleta Djone Fornari, o Reginaldo 
Andrade e ao Ski, por terem mostrado São Roque no evento Downhill televisionado pela 
Globo. Fala que o projeto da creche noturna do Vereador José Carlos de Camargo é uma 
boa solução. Diz estar indignado com tamanha sujeira na cidade de São Roque, tendo em 
vista que, o valor pago para a empresa, aumentou. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que pessoas que tra-
balhavam com podas de árvores, estão fazendo limpeza das ruas. Fala que a cidade de 
São Roque não está inscrita no programa “Cidade Limpa” da TV Tem, em que é feita uma 
limpeza que acontece anualmente. Diz que a Prefeitura não está fazendo um bom trabalho 
para evitar a proliferação do mosquito da Dengue na cidade. 
Aparte Vereador Rodrigo Nunes: Fala que já era para a limpeza, roçada e capinagem 
estar sendo realizada. Comenta que a empresa que faz o trabalho, desde o ano passado, 
pediu um preço abusivo. Diz que a empresa voltou atrás, e finalmente os serviços de lim-
peza serão realizados. 
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta que fazem dois anos 
que a cidade de São Roque está suja, que não foram só nesses dois meses de Janei-
ro/Fevereiro que o mato cresceu. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Diz que a reclamação vem de todos os 
lugares do Município. Fala que tem que aumentar as equipes da limpeza, e nessa época 
chove muito resultando para o mato alto. Comenta sobre o valor que é pago à empresa da 
coleta do lixo, em que deveríamos estar recebendo um tratamento melhor. 

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala da Vila São Rafael, onde o mato se encontra 
alto e os bueiros estão entupidos. Diz que as crianças precisam de uma van escolar para 
que elas possam ser levá-das para a escola do Bairro Vila Nova, tendo em vista que, o 
trajeto que elas fazem a pé não é seguro podendo acontecer atropelamentos. Comenta 
sobre a situação da Avenida Bernardino de Lucca, que está tomada pelo mato alto e que 
pediu dois bicos de luz no mesmo local para a segurança das pessoas. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que é lamentável que não foi cons-
truída a Upa I na Avenida  Bernardino de Lucca, por falta de documentos por parte da Pre-
feitura de São Roque. Fala do asfalto da cidade que está em péssimas condições. Comenta 
sobre a falta de limpeza, roçada e capinagem na cidade. Explica que têm que ser construí-
da mais creches, pois as já existentes possuem alta demanda e não estão dando conta.  
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que cobra para que as melhorias da cidade de 
São Roque aconteçam. Fala da falta de trabalhador para fazer os serviços da limpeza, e 
que estes não tem equipamentos para tal. Comenta sobre o mato do Bairro Marmeleiro, 
onde os moradores cobram as devidas providências. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz que o número de casos de 
Dengue na região está aumentando, podendo provocar uma epidemia. Fala que a Dengue 
mata e que os grupos de riscos mais expostos a doença, são crianças até dois anos, e ido-
sos acima de oitenta anos. Explica que no seu mandato, apresentou projeto que resultou 
na Lei Municipal nº 4.189 de 2014 que permite aos agentes de combates a endemias, en-
trarem em residências imóveis fechadas e/ou abandonadas. Explica que a proliferação do 
mosquito Aedes Aegypti, geralmente ocorre no Outono, devida à seca. Fala sobre o índice 
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de Breteau, um critério utilizado para quantificar o número de larvas dos mosquitos. Co-
menta que o índice na cidade de São Roque no ano de 2014 foi de 2.20, e esse ano já 
está em 5.40. Diz que a Prefeitura de São Roque, junto com a população, pode fazer mui-
to mais pela cidade. Fala sobre o consumo exagerado de água no Município de São Roque 
diz que em matéria do Jornal O Democrata, publicado no dia 30 de janeiro, consta que 
São Roque é a segunda cidade da região a consumir mais água. Comenta que em seu 
mandado criou a Lei Municipal de nº 4.339 de 17 de dezembro de 2014, que fala o uso 
racional dos recursos hídricos. Diz que mais uma vez é a população que tem que se cons-
cientizar, usando menos água, que esta é finita. Fala sobre o abandono da Biblioteca Mu-
nicipal “Professor Arthur Riedel”, que está em total abandono. Explica que é vergonhosa a 
maneira omissa que todas as administrações, incluindo esta, deixaram de investir na ma-
nutenção do prédio localizada dentro da Brasital. Faz uma ressalta aos funcionários da 
biblioteca que vem cobrindo centenas de livros com pedaços de plásticos pretos. Diz que a 
administração atual tem que investir em caráter de urgência nesse patrimônio público de 
São Roque. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Parabeniza ao Vereador Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, pela questão da biblioteca na Brasital. Diz que quando ele e o Vere-
ador Israel Francisco de Oliveira (Toco), foram conversar com a administração para a revi-
talização da Brasital, acabaram sendo questionados e mal interpretados. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Cumprimenta o Vereador Mar-
cos Augusto Issa Henriques de Araújo pelos problemas mencionados por ele. Fala que a 
reforma da Brasital, foi uma de suas solicitações encaminhadas a Brasília, e espera que o 
Legislativo possa fazer algo. Comenta que essa administração não é capaz de fazer as de-
vidas obras. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta sobre a confusão que tem 
causado a colocação de placas, no município, sobre locais de possíveis focos de Dengue.  
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz que o Estado não fará tu-
do sozinho em relação a Dengue. Comenta que é preciso o empenho da população. 

4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que o ano não começou bem e que 
o Prefeito perde tempo fazendo coisas sem importância para a população. Comenta a res-
peito da empresa de roçada e capinagem que não vem fazendo sua parte, que a vegeta-
ção está alta. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz esperar que a questão da limpeza da cidade 
seja resolvida logo. Comenta sobre o mato alto que está tomando conta das estradas, co-
mo a que liga o Distrito de Canguera ao Bairro do Carmo. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz não ter vagas nas creches e que 
gosta da idéia do projeto das creches noturnas do Vereador José Carlos de Camargo. Diz 
esperar que alguém se manifeste sobre a situação da cidade. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que foi a Brasília com 
o Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes, para pedir aos Deputados que verbas sejam 
destinadas à cidade de São Roque. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que todos os Vereadores precisam 
tomar decisões juntos, dando maior atenção à proliferação do mosquito da Dengue, que 
tem aumentado na cidade de São Roque. 
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5. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que no Distrito de São João Novo, teve vários 
problemas, e agradece ao seu assessor José Carlos (Kiki), por ter ajudado a resolvê-los. 
Comenta que foi feito um mutirão, no Distrito, e que juntos realizaram a atividade de ro-
çada e capinagem. Fala que a cidade está passando por momentos difíceis, mas que é 
preciso que todos os Vereadores fiquem unidos, deixando de lado a questão de serem o-
posições.   
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz ter tentado conversar com 
o Prefeito, e só recebeu mentiras e falsas promessas. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que esteve num almoço, com morado-
res da Vila Bello, em que teve a oportunidade de explicar sobre a situação da cidade, e 
que eles compreenderam. Diz cobrar do Prefeito, um bebedouro no Posto de Saúde e ba-
nheiro na praça para os feirantes no Distrito de São João Novo. Comenta que se faz ne-
cessário a limpeza dos bueiros e das caixas de água nas escolas do Distrito  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que agendaria uma reunião com o Prefeito, 
se todos os Vereadores estiverem presentes. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que irá para Brasília falar com o Depu-
tado Celso Russomano, em busca de Emendas Parlamentares visando melhorias, e pavi-
mentação para a cidade de São Roque.  

6. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala das moções de Congratulações que foram 
dadas por ele ao Atleta Djone Fornari que construiu a pista do evento televisionado pela 
Globo no Ski, e ao Reginaldo Andrade, que organiza eventos de MotoCross. Diz incentivar 
o esporte na cidade de São Roque, que só tem a beneficiar a população. Parabeniza a to-
da equipe organizadora do evento da escolha da “rainha e do rei Momo” do carnaval no 
Grêmio União Sanroquense e que todas as escolas de samba estão de parabéns. Agradece 
ao Deputado Federal, Rodrigo Garcia que atendeu a seu pedido, para destinar mais de 
duzentos mil reais que serão aplicados na maternidade da Santa Casa.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 023-L, de 27/02/2014, de autoria do Vereador Alacir Raysel, que 

“Institui o “Programa Municipal de Saúde do Pé e Saúde do Pé do Diabético”, no âmbito da 
Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”. A discussão do Projeto ficou 
prejudicada face a ausência do autor à Sessão; 

2. Projeto de Lei nº 111-L, de 15/12/2014, de autoria do Vereador José Antonio de Barros, 
que “Insere a “Chegada do Papai Noel” no Calendário Oficial de Eventos do Município de 
São Roque”. Foi aprovado com 11 (onze) votos favoráveis, dos Vereadores Adenilson Cor-
reia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino No-
gueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José 
Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Mar-
reiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 2 (dois) votos contrários, dos Vereadores 
Donizete Plínio Antonio de Moraes e Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, em única 
discussão, votação nominal e maioria simples; 

3. Projeto de Resolução nº 016-L, de 16/12/2014, de autoria do Vereador Etelvino No-
gueira, que “Institui Comissão de Assuntos Relevantes – CAR para acompanhar a implanta-
ção do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV no Município de São Roque”. Foi apro-
vado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

4. Projeto de Lei nº 001-L, de 06/01/2015, de autoria dos Vereadores Donizete Plínio 
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Antonio de Moraes e Flávio Andrade de Brito, que “Dá a denominação de “Estrada do Bu-
tantã” à via pública localizada no Distrito de São João Novo”. Foi aprovado por unanimida-
de, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

5. Projeto de Lei nº 002-L, de 16/01/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Dá a denominação de “Olívio Caparelli” à via pública localizada no Loteamento Jardim do 
Sol”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria sim-
ples; 

6. Projeto de Lei nº 006-L, de 21/01/2015, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy, que “Institui a “Semana Municipal de Diagnóstico e Prevenção da Catarata e Glau-
coma” e o “Dia Municipal do Oftalmologista e da Saúde Ocular”, no âmbito da Estância Tu-
rística de São Roque, e dá outras providências”. Foi aprovado por unanimidade, em única 
discussão, votação nominal e maioria simples; 

7. Projeto de Lei nº 010-L, de 21/01/2015, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy, que “Institui no Calendário Oficial de Eventos de São Roque o Mês da Prevenção do 
Câncer de Intestino. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e 
maioria simples; 

8. Projeto de Lei nº 012-L, de 26/01/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de 
Oliveira, que “Institui o Dia Municipal do Paratleta”. Foi aprovado por unanimidade, em úni-
ca discussão, votação nominal e maioria simples; 

9. Projeto de Lei nº 015-L, de 26/01/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de 
Oliveira, que “Institui o Dia Municipal do Bocha”. Foi aprovado por unanimidade, em única 
discussão, votação nominal e maioria simples; 

10. Projeto de Lei nº 016-L, de 26/01/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de 
Oliveira, que “Insere o “Torneio de Bocha Aniversário da Cidade” no Calendário Oficial de 
Eventos da Estância Turística de São Roque”. Foi aprovado por unanimidade, em única dis-
cussão, votação nominal e maioria simples; 

11. Projeto de Lei Complementar nº 003-L, de 03/12/2014, de autoria do Vereador 
Rodrigo Nunes de Oliveira, que “Dispõe sobre a autorização de publicidade nos Roteiros 
Turísticos Oficiais da Estância Turística de São Roque”. Foi aprovado por unanimidade, em 
primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

12. Requerimentos – nºs: 315, 318, 322, 323 e 330/2014, 013 e 014/2015. Foram 
aprovados por unanimidade, em única discussão e votação simbólica;  

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza a todos os assessores 

parlamentares desta Casa de Leis. Parabeniza a luta do Doutor Maurício em relação a regu-
larização de imóveis, que representa um momento histórico importante à cidade de São 
Roque. Diz que na Rua José Rosa, no Jardim Ponta Porã, e entre outros lugares tem esgo-
tos abertos há mais de seis meses e Sabesp não toma as devidas providências deixando os 
moradores insatisfeitos. Comenta ser constrangedor os moradores virem tomar satisfações, 
sendo que é a Sabesp que tem que arcar com tais responsabilidades. Parabeniza ao Senhor 
Roque Gabriel Diretor de Cultura, pela organização do evento carnavalesco que foi realiza-
do no Grêmio, em São Roque. Parabeniza todas as escolas de samba da cidade, que  pro-
movem o segundo evento mais popular da Cidade, o carnaval. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre a pavimentação asfáltica ruim 
em diversos pontos da cidade causando transtornos a todos.Fala sobre a colocação de pla-
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cas indicando focos de proliferação do mosquito da Dengue que tem causado confusão nos 
Municípios. Fala que a impressão que se é passada, é que dentro do clube que se encon-
tram as larvas do mosquito da Dengue. Cita sobre o contrato da empresa da coleta do lixo, 
em que se é pago mais de milhão por mês e o serviço não é feito. Comenta que precisa ser 
dada maior atenção a Santa Casa.   

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que a cidade de São Roque 
não participa do programa “Cidade Limpa” da TV Tem, pois não tem lugares apropriados 
para descarte dos materiais recolhidos. Fala que o lixo é descartado dentro do Município de 
São Roque, no pátio da Prefeitura, na Rua Monteiro Lobato. Diz que a Prefeitura deve se 
preocupar mais com a proliferação das larvas mosquitos da Dengue no Município. Ressalta 
não saber se a Santa Casa comportaria pessoa com a doença da Dengue. Cita que é o se-
gundo final de semana que este Vereador recebe reclamações dos feirantes em relação às 
estradas do nosso Município, que já vem de outras administrações. Comenta  deixar  o seu 
mandato a disposição para a regularização dos imóveis, mas lembra que muitos dos ende-
reços de São Roque ainda não existem oficialmente. 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Diz ficar indignado em relação a questão da corrupção no 
País. Fala que a verba que poderia vir para melhorar a situação dos Municípios está indo 
para outros lugares desnecessários. Comenta que existem dois tipos de políticos, os que 
entram para servir e outros para se servir. Cita sobre a lei da regularização que beneficiará 
aos moradores da cidade de São Roque. Diz ficar preocupado com a questão da falta de 
roçada nas margens das estradas, e a falta de manutenção das sarjetas e canaletas que 
vem danificando os asfaltos das cidades. Fala que houve muitas críticas ao governo passa-
do sobre A Casa Grande e Senzala  que estão em deterioração por falta de reforma. Co-
menta que fez um ofício ao Engenheiro da DER Senhor Wilson, para roçarem na entrada do 
Saboó, que está em estado de calamidade. Diz que se reduzir gastos de outros setores, 
podem ser implantadas placas indicativas para conduzir melhor a população. 

Encerram-se os trabalhos às 21h07min. 
 

 
 

FLÁVIO ANDRADE DE BRITO 
 Presidente 

 
 

 
 

 
MARCOS A. ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO 

1º Vice-Presidente 

 
 

 
LUIZ GONZAGA DE JESUS 

2º Vice-Presidente 
 

 
 

MAURO S. SGUEGLIA DE GÓES 
1º Secretário 

 
 

 
ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 

2º Secretário  


