
 
 

Ata da 32ª Sessão Ordinária de 28 de Setembro 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 Salvador Sgueglia de Góes e José Antonio de Barros 
 

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, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz 

Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de Godoy, 

Rodrigo Nunes de Oliveira e Mauro Salvador Sgueglia de Góes.  

Vereadores ausentes: Israel Francisco de Oliveira. 
Início dos trabalhos às 18h26min. 

Expediente: 
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos pelo Vereador José Carlos de Camargo. 

1. A Ata da 31ª Sessão Ordinária, realizada em 21 de Setembro de 2015, foi lida e aprovada por 

unanimidade; 

2. O Primeiro secretário faz a leitura do Demonstrativo de Receita e Despesa Orçamentária e 

Financeira Previdenciária, referente ao mês de Agosto de 2015, do Fundo de Seguridade 

Social, informando que o mesmo encontra-se a disposição dos Senhores Vereadores, para 

consulta, na Assessoria Técnica Legislativa;  

3. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei Complementar nº 003-L, de 

18/05/2015, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a isenção da 

cobrança de taxas de expediente, referentes à recepção de requerimentos, documentos e 

outros papéis para entidades filantrópicas na Prefeitura da Estância Turística de São Roque”. 

O Parecer Contrário foi rejeitado por unanimidade em única discussão e votação nominal;  

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei n°074-L, de 09/09/2015, de autoria do 

Vereador José Carlos de Camargo, que “Dá nova redação ao art.3° da Lei Municipal n° 972, 

de 10/09/1973, e dá outras providências. O Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira apresentou 

requerimento verbal solicitando o adiamento da discussão por 2 (duas) Sessões Ordinárias. O 

requerimento verbal foi aprovado por 12 (doze) votos dos Vereadores Adenilson Correia 

(Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, 

Etelvino Nogueira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, 

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de Godoy, Rodrigo Nunes de 

Oliveira e Mauro Salvador Sgueglia de Góes e 1 (um) voto contrário do Vereador Donizete 

Plínio Antonio de Moraes, em única discussão e votação nominal; e 
5.  O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 240/2015, de autoria do Vereador 

Mauro Salvador Sgueglia de Góes, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 239/2015, 
em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 32ª Sessão Ordinária”. O 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 
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Projeto do Legislativo 

1. Projeto de Lei n° 077/2015- L, de 23/09/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, 

que institui a “Semana Municipal de Trânsito”. 

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereadores Adenilson Correia - nº: 229/2015. Solicita informações sobre a 

possibilidade da criação de uma Central de Intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais); 
232. Solicita informações sobre repasse financeiro do Poder Executivo à Liga Desportiva São-

roquense. 

2.  Vereador Etelvino Nogueira – nº: 230/2015. Solicita informações complementares 

referentes ao Requerimento n° 162/2015, referente à iluminação pública; 231. Solicita 

informações referentes à resposta ao Oficia Presidente Certidão n° 058/2015 que requer 

informações referentes às vias públicas localizadas no Loteamento Recanto Sabiás; 233. 
Solicita informações sobre a manutenção nos pontos de ônibus, localizados nas Estradas do 

Caeté, Carmo e Aguassaí; 234. Solicita informações referentes aos Lotes 1 e 2 da quadra C, 

da Rua Vereador Benedito da Silva Cesar do Loteamento Lãs Brisas, Bairro Caetê; 235. 
Solicita informações e cópias de documentos referentes ao ônibus escolar que não se 

encontra emplacado, da marca Volks 15190, modelo 2015, com capacidade para 48 

estudantes. 
3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 236/2015. Solicita cópias de todas 

as notas fiscais emitidas em pagamentos à empresa que realiza os serviços de coleta de lixo 

no município (EPPO), desde janeiro de 2015 até o último pagamento efetuado. 
4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nº: 239/2015. Solicita informações 

sobre o Centro de Lazer, localizado no Distrito de Canguera. 
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 

1. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 1643. Solicita liberação de leite para os setores 

de Trânsito e Pintura da Prefeitura; 1648. Solicita troca de lâmpadas ou reator de energia, 

(05) cinco, que estão localizados na Rua Antonio de Oliveira Pinto, Bairro São João Velho, 

Distrito de São João Novo; 1649. Solicita implantação de 05 (cinco) bicos de luz nas Ruas 

José Lemes de Moraes, Bairro Volta Grande, distrito de São João Novo.  
2. Vereador José Carlos Camargo – nºs 1644. Solicita o término da pavimentação asfáltica 

no final da Rua Campeão, localizada no Distrito de Canguera. 
3.  Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: – nº 1645. Solicita operação tapa-buraco em todas as 

ruas do Marmeleiro; 1646. Solicita realização de operação “tapa-buraco” em todas as ruas 

da Vila São Rafael; 1647. Solicita operação “tapa-buraco” em todas as ruas da Vila Nova, 

Jardim Marieta e Quintas dos Teixeiras; 1651. Reitera pedido feito através da Indicação n° 

596/2015, solicitando limpeza, roçada e capinação na rotatória da Rua Zacarias Miranda, 

Jardim Marieta; 1652. Reitera pedido feito através da Indicação n°307/2015, solicitando 

roçada, capinação e limpeza na Rua Maria Conceição Leme, Jardim Brasília; 1653. Reitera 

pedido feito através da Indicação n° 256/2015, solicitando limpeza, roçada e capinação na 

Rua Caçapava, Vila Nova; 1654. Reitera pedido feito através da Indicação n° 171/2015, 

solicitando poda de árvores na Rua Santa Isabel, Vila Marques.  
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4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 1650. Solicita reforma de proteção 

da ponte, na Rodovia Quintino de Lima, após o “Vinhos Quinta do Jubair”. 

5. Vereador Etelvino Nogueira - nºs: 1655. Reitera pedido feito através da Indicação 

n°1630/2015, solicitando a substituição da lixeira localizada na Estrada da Serrinha do 

Carmo, e limpeza ao redor da mesma; 1656. Reitera pedido feito através da Indicação 

n°1622/2015, solicitando operação “tapa-buraco” em trechos da Estrada Municipal do Carmo 

(inicializando na cabeceira da Ponte Luiz Gonzaga da Rocha), Bairro do Carmo; 1657. 
Reitera pedido feito através da Indicação n°1549/2015, solicitando execução de serviços de 

reparos, nos pontos de ônibus localizados na Estrada do Aguassaí e Bairro Caetê; 1658. 
Reitera pedido feito através da Indicação n°1353/2015, solicitando serviços de 

motonivelamento e cascalhamento para Estrada Aguassaí até a cabeceira da ponte “Osmar 

Braz da Costa”; 1659. Reitera pedido feito através da Indicação n°1461/2015, solicitando 

serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para as seguintes vias: Rua Mogi 

Mirim, Mogi guaçu, Matão, Mairinque, Mariápolis, Manduri e Mairiporã, todas localizadas no 

loteamento Jardim Camargo, Bairro do Carmo; 1660. Reitera pedido feito através da 

Indicação n°1629/2015, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada na 

Estrada da Serrinha do Carmo, Travessa Ernesto Firmino de Moraes e Travessa Rosária 

Firmino Moraes; 1661. Reitera pedido feito através da Indicação n°1546/2015, solicitando 

raspas de asfalto em frente as casinhas localizadas próximo “Adega do Caetê” e também em 

frente a chácara “Presente do Céu”, todas localizadas na Estrada Municipal do Caeté; 1662. 
Reitera pedido feito através da Indicação n°1389/2015, solicitando a colocação de um ponto 

de ônibus tipo concha na Estrada Municipal do Caeté, com cruzamento da Rua Araraquara; 

1663. Reitera pedido feito através da Indicação n°1624/2015, solicitando a implantação de 

lombadas na Estrada Municipal do Carmo (próximo ao mercado Portal e Laboratório Tecam), 

Bairro do Carmo; 1664. Reitera pedido feito através da Indicação n°1628/2015, solicitando 

serviços de motonivelamento e cascalhamento para as seguintes vias: Rua dos Tambaquis 

dos Matrinxás, dos Garoupas e Travessa dos Mendes, todas localizadas no Loteamento 

chácara Lagos da Serra, Bairro Taipas de Pedra.          

6. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1665. Solicita o prolongamento da pista de 

caminhada do Distrito de São João Novo até o campo 7 de Setembro; 1666. Solicita a 

reforma da Praça Takeshi Ishimaru, incluindo a construção de 02 (dois) banheiros, no Distrito 

de São João Novo; 1671. Solicita a colocação de 04 (quatro) postes de concreto com bico de 

luz na Rua João Franco do Amaral, espaço que é realizado a feira aos sábados; 1672. 
Solicita instalação de câmeras de segurança na área central do Distrito de São João Novo; 

1674. Solicita colocação de 03 (três) postes, com bicos de luz ao lado do Ginásio de Esportes 

no distrito de São João Novo; 1675. Solicita pavimentação asfáltica da Rua ao lado do 

Ginásio de Esporte, no Distrito de São João Novo; 1676. Solicita realização de cascalhamento 

e serviços de limpeza, na continuação da Estrada do Paiol, no Distrito de São João Novo; 

1677. Solicita implantação de um abrigo de ônibus, na Rod. Renê Benedito Silva, Km 56,5 

após o Pesqueiro Vale Verde, sentido São Roque; 1678. Solicita implantação de um abrigo 

de ônibus, na Rod. Renê Benedito Silva, esquina com a Rua Antonio de Oliveira Pinto, sentido 
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Itapevi, próximo ao Sítio” Santa Clara”. 

7. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes– nºs: 1667. Reitera as Indicações n° 

38/2015 e 1073/2015, solicitando a colocação de tubulação para as águas pluviais, para 

esgoto, instalação de iluminação pública e pavimentação asfáltica na Rua Dom Pedro I, no 

Jardim Mosteiro;  1668. Solicita roçada, capinação e limpeza no córrego localizado na 

Avenida São Miguel, no Jardim Villaça; 1669. Solicita o asfaltamento do restante da Rua 

Dom José Gaspar, localizada no Jardim Mosteiro; 1670. Solicita serviços de roçada, 

capinação e limpeza, assim como manutenção nos brinquedos do parque localizado na Praça 

João Mendes, local conhecido popularmente como “largo dos Mendes”; 1671. Solicita a 

realização de “operação tapa buraco” na Rua Walter de Felipo, localizada no Bairro do Santo 

Antonio, ao longo de toda a sua extensão.  

Moções: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nº 240/2015. De Congratulação pela 

inauguração do Campo de Futebol no Bairro Saboó; 

2. Vereador Alacir Raysel – nº 242/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado senhor 

Amiltom Benedito Cerioni; 243. De Pesar pelo falecimento do estimado senhor Alcy Silva; 

3. Vereador Adenilson Correia – n° 244/2015.  De congratulações ao Departamento de 

Trânsito de São Roque em virtude da realização de atividades educativas relacionadas à 

“Semana Nacional de Trânsito; 

4. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira – n° 247/2015. De Pesar pelo falecimento da 

estimada Senhora Neomizia da Silva. 

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

1. Moções de Congratulações  – nºs: 240 e 244/2015 – foram aprovadas por 

unanimidade;  

2. Moções de Pesar – nºs: 242, 243 e 247/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará; e 

3. Indicações – nºs 1643 a 1673/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna:  
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Pondera sobre as dificuldades enfrentadas pelos 

motoristas profissionais taxistas, estão passando por dificuldades para garantir o sustento de 

suas famílias. Diz que o País vem passando por uma recessão. Informa que hoje está para ser 

votado nesta Sessão Legislativa, o Projeto nº 74/205-L, de autoria do Vereador José Carlos de 

Camargo, que dá nova redação ao art. 3º da Lei Municipal nº 972, de 10/09/1973, dispõe 

sobre o número de veículos de aluguel no Município será proporcional à população, na razão 

de 01 veículo para cada 1300, distribuídos os veículos na proporção referida, para cada distrito 

e bairros. Afirma que apóia o Projeto 74/2015-L, e convida todos os Vereadores para apoiar o 

Projeto do taxi.  
Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Afirma que elaborou o Projeto 74/2015, a 

pedido dos motoristas profissionais taxistas. Informa que consta no Ministério Público, um 

processo em andamento, de autoria do Executivo de São Roque, para contração de convênio 

para instalar uma cooperativa para prestar serviços de táxis em São Roque. Fala que o Senhor 
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Prefeito quer implantar uma cooperativa para prestar serviços de táxis no Município, mas que 

a Cidade não comporta muitos veículos, no momento. Informa que brevemente será 

inaugurado o aeroporto, e que a inclusão de mais seis ou sete veículos naquela região será 

suficiente. Diz que vê a necessidade de primeiro dar oportunidade para novos motoristas da 

Cidade.  

Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Conclama aos Vereadores para convocar o Senhor 

Prefeito para uma reunião para tratar do assunto da contratação de cooperativa, para 

prestação de serviços de táxis, e se chegar a um consenso favorável à população. 

Aparte Vereador Adenilson Correia: (MESTRE KALUNGA): Afirma que apóia o Projeto 

74/2015-L dos Taxistas. Informa que o Projeto foi adiado por mais duas Sessões para ser 

melhor analisado pelos Vereadores. Diz que conversou com alguns taxistas e observou as 

dificuldades desses profissionais para manter o sustento de suas famílias.  

Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Diz que o Projeto 74/2015, foi melhorado e 

propõe a proporção de 1 veículo para 1200 habitantes.  

Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Informa que chegou ao seu conhecimento que 

Governo Municipal realizou um processo licitatório para contratação de convênio com 

cooperativa de prestadores de serviços de táxis, que está no Ministério Público. Fala sobre a 

necessidade de melhor analisar o Projeto 74/2015, tendo em vista levar os serviços de táxis 

para a Região do Bairro do Carmo, Canguera e demais bairros do Município, que não contam 

com esses serviços de transportes. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Esclarece que os Vereadores não têm interesses de 

prejudicar os motoristas profissionais Taxistas. Fala que não é o momento para se implantar 

cooperativa para prestar serviços de táxis no Município. Informa que a economia do País está 

passando por momento de turbulências, e as Cidades estão sendo prejudicadas nos repasses 

financeiros de Governo Federal. Informa que o Ex-Prefeito está inelegível com uma Ação Civil, 

enviada pelo Ministério Público por improbidade administrativa. Conclama os Vereadores para 

se unir para este momento difícil do Município.  

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que o Projeto 74/2015, dos Táxis 

no Município, foi adiado por duas Sessões e hoje não haverá votação para esse projeto. Diz 

que é favorável ao Projeto dos Táxis, que dispõe sobre a razão de 1 veículo para cada 1200 

habitantes. Diz que alguns bairros tiveram crescimento demográfico. Fala que o Projeto de 

contratação de cooperativa para os táxis não favorece a população. Fala que se aproxima o 

mês de outubro, e nesse mês se comemora a Semana de prevenção à doença do câncer de 

mama, denominada “Outubro Rosa”. Informa que existe um Projeto de sua autoria, para 

comemoração da “Semana da Prevenção e Combate ao Câncer de Mama”. Conclama aos 

taxistas e comerciantes para colar fitas rosas, com lembretes para prevenção da doença que 

tem cura, se diagnosticada com antecedência.  Fala que muito pode ser feito para orientar as 

mulheres para prevenção do câncer de mama, com diagnóstico precoce. Agradece as 

presenças no Plenário dos Vereadores Juca Bala e Júlio Mariano. Lamenta a existência de 

algumas mulheres que detectaram a doença do câncer de mama, tarde demais para se fazer 

os procedimentos para a cura. Diz que neste mês de outubro, neste Legislativo, são atos 
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costumeiros usar luzes coloridas para chamar atenção para a prevenção da doença do câncer, 

que se diagnosticada em tempo tem cura. Comenta que as eleições municipais, serão 

realizadas no próximo ano, e espera a vitória nas urnas dos EX-Vereadores Juca Bala e Júlio 

Mariano. Informa que recebeu denúncias da presença de máquinas da Prefeitura Municipal, 

prestando serviços particulares e máquinas da Prefeitura, prestando serviços de desvios da 

Balança da Rodovia Raposo Tavares na Cidade de Alumínio. Fala que ele junto ao Senhor 

Presidente da Câmara, Flávio Andrade de Brito, estiveram presentes no local e presenciaram 

os trabalhos das máquinas da Prefeitura de São Roque. Diz que em reunião com os Diretores, 

houve uma covardia por parte dos mesmos, os quais atribuíram a responsabilidade aos 

funcionários. Exibe no telão do Plenário vídeo que comprova a presença das máquinas com 

emblemas da Prefeitura Municipal de São Roque, prestando serviços em outro município. Fala 

que foi informado que não sai nenhum objeto da Prefeitura sem Memorando. Comenta que os 

funcionários que prestaram serviços nas outras Cidades, se defenderam, dizendo de estavam 

cumprindo ordens.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que o Projeto dos táxis oferece oportunidades de se 

fazer alguns ajustes na Lei. Fala que é a favor do Projeto 74/2015, que dá nova redação ao 

art.3º da Lei Municipal, nº 972, de 10/09/1973, que dispõe sobre aumento do número de 

veículos de aluguel (Táxi), no Município proporcional à população, na razão de 1 veículo para 

cada 1200 habitantes,mais que sejam distribuídos os veículos na proporção referida para cada 

distrito e bairros, espera que os bairros que ainda não tenham esse serviço venham a ter, 

como e o caso do bairro do Carmo, Fala que se preocupa com a saúde no Município. Propõe o 

agendamento de uma visita a Santa Casa, junto aos Vereadores Kalunga e Mandi da Comissão 

Permanente de Saúde, pois as reclamações ainda continuam, outra situação preocupante e o 

plano Santa Casa Saúde, hoje sob a responsabilidade da prefeitura, esta existindo 

reclamações também na demora no seu atendimento, nas liberações das guias de maiores 

complexidades, e isso com certeza e verdade devido a nota publicada em o “O Democrata” da 

semana passada, sobre a baixa da nota do plano de saúde da Santa Casa, isso aponta para 

um péssimo atendimento aos seus usuários do plano de saúde, que sempre atendeu bem os 

seus usuários, mais com a gestão dos interventores da prefeitura, a situação piorou e muito, 

temos ainda inúmeros problemas nas escolas municipais, com falta de vagas nas creches. 

Carteiras, manutenção básicas nas escolas, estão conseguindo em um tempo recorde acabar 

com tudo, que foi construído para a nossa população, e ainda tem alguns desinformados que 

dizem que tudo esta bem, o pior cego e aquele que não quer enxergar.  

Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala que o País está com problemas 

econômicos, e que a crise afetou as Prefeituras. Informa que assistiu as notícias na TV, no 

programa Bom Dia Brasil, onde jornalistas de várias partes do Brasil, informaram que as 

Prefeituras do País todo, estão quebradas. Diz que o País está passando por crise financeira, 

os municípios precisam segurar o pouco que tem e utilizar da melhor forma possível.  

4. Vereador Flávio Andrade de Brito: Fala que o seu trabalho neste Legislativo e em São 

João Novo, incomoda algumas pessoas. Diz que atua como Presidente, com tranqüilidade. 

Fala da queda do muro da Câmara, há uns meses atrás. Diz que foi realizada cotação e foi 
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feita o Processo de Licitação. Fala que a prestação de serviços com valores abaixo de R$ 

8.000,00, não precisa licitar, e com valores acima, precisam do procedimento de licitação. Diz 

que teve Carta Convite, e teve só uma empresa licitante. Fala que se sente constrangido com 

o comentário feito pelo Vereador Rafael Marreiro, Ex-Presidente da Câmara. Expõe no telão do 

Plenário a obra realizada na Câmara Municipal, feita na presidência do Vereador Rafael 

Marreiro. Fala que não acha justo o valor gasto com a obra realizada na Presidência anterior. 

Diz que a obra do muro de arrimo desta Casa de Leis, que está sendo construindo, está à 

exposição, foi contratada de acordo com a Lei, e consta toda documentação. Expõe no telão 

um vídeo, de uma Sessão realizada neste Legislativo, no qual o Vereador Rafael elogia e 

reconhece que as benfeitorias realizadas no Bairro Volta Grande, são conquistas Vereador 

Flávio Andrade de Brito, por outro lado, distribui panfletos com declarações de que as obras 

do Bairro Volta Grande são de conquistas suas.  

5. Vereador José Carlos de Camargo: Parabeniza os motoristas de táxis, pelos trabalhos 

prestados no Município. Comenta que existe uma proposta do Senhor Prefeito, para 

implantação de mais 27 táxis Município, que no seu entendimento são muitos táxis. Fala sobre 

a situação da Saúde no Município e Região, que necessita ser melhorada. Comenta sobre o 

Contrato da Prefeitura com a Empresa Sabesp, com vigência de trinta anos no Município, e 

não concorda com a atuação da Empresa Sabesp, porque não cumpre com o estipulado no 

Contrato.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 075/2015-L, de 10/09/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, 

que institui o “Dia Municipal do Skate”. Foi aprovado unanimidade, em única discussão, 

votação nominal e maioria simples. 

2. Projeto de Lei nº 078/2015-E, de 15/09/2015, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre alteração do Art. 18, da Lei n°3062, de 23 de maio de 2007”. O Vereador 

Etelvino Nogueira apresentou Requerimento Verbal, solicitando o adiamento da discussão por 

1 (uma) Sessão Ordinária. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade, em única 

discussão e votação nominal. 
3. Requerimentos – nºs 229 a 236, 239/2015. Foram aprovados por unanimidade, em 

única discussão, votação simbólica e maioria simples. 
Explicação Pessoal: 

1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta que a Santa Casa melhorou o atendimento aos 

munícipes. Cumprimenta os Doutores Kimura, Fabrício e os demais doutores da Santa Casa, 

pelo bom atendimento, quando esteve enfermo. Convida a população para participar mais dos 

assuntos da Saúde da Santa Casa e apoiar para que haja melhorias. Fala dos problemas da 

dengue que continua acontecendo na Vila Nova São Roque. Diz que esteve em entendimento 

com o pessoal da Zoonose, para resolver o problema da dengue. Fala que vem oficializando a 

Prefeitura Municipal para realizar serviços da operação de tapa buraco na Vila Nova São Roque 

e Região, mas até o momento não foi atendido. Fala que existe uma pessoa que vem 

fotografando os buracos nas ruas da Vila Nova São Roque, e que no seu entender essa pessoa 

tem o intuito de denegrir o bom nome do Vereador do Bairro. Cobra do Senhor Prefeito 
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Municipal, viabilizar a realização dos serviços da operação tapa buraco, na Vila Nova São 

Roque, Jardim Marieta, Bairro Quinta do Teixeira, Vila São Rafael, Bairro Marmeleiro e João de 

Candinha.  

Aparte do Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Alerta que a pessoa que está 

fotografando os buracos dos bairros, é candidato a Vereador. Então precisamos juntar as 

forças, realizar um mutirão para tapar todos os buracos das ruas e dar resposta a essa 

pessoa, com trabalho realizado.  
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Cobra do Senhor Prefeito, providências para retirada do 

matagal espinhoso, crescido atrás do ponto de ônibus, do Jardim Ester, que prejudica os 

usuários do transporte coletivo. Afirma que trabalha com honestidade e respeito à população. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza a Guarda Civil Municipal, pelos trabalhos 

prestados no Distrito de São João Novo. Comenta sobre o evento da fresta da criança, que era 

realizada pelo saudoso Vereador Armando Anéas Nunes (Lilo). Convida a população para 

participar do evento da Festa da Criança, que será realizada no dia 12 de outubro de 2015. 

Diz que o Vereador que o antecedeu, fez uma citação do seu nome. Lembra que quando era 

Presidente da Câmara, foi cobrado para a instalação de Pára raios, no prédio da Câmara, e 

não foi possível a contratação da empresa para realizar o serviço, devido assaltos valores 

cobrados pelas empresas. Fala que para ser Presidente da Câmara, o Vereador precisa passar 

pelo crivo da população, e que respeita o Presidente Flávio Andrade de Brito.                            
3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz que foi informado que o Ministério Público abriu 

uma Ação Civil, contra o Ex-Prefeito Efaneu Nolasco Godinho. Fala que foi denegrido por todos 

na Gestão passada, por ter feito a denúncia contra o então Prefeito Efaneu, naquela época. 

Faz breve leitura do resumo da ação improbidade Administrativo recebido do Ministério 

Público. 

4. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Fala do sucesso da realização do 

evento Setembro Verde, do "Dia Nacional dos Surdos", com o tema sobre os desafios 

enfrentados pelos surdos na sociedade. Agradece aos Senhores Danilo, Thaís, e Palestrantes 

pela realização do evento em comemoração ao "Dia Nacional do Surdo" realizado neste 

Legislativo. Cobra do Senhor Prefeito a execução de serviços de conclusão e melhorias no 

Campo de Futebol de Maylasky. Exige respeito das pessoas para com os Vereadores. Fala 

que vem sendo cobrado constantemente pela população, sobre a construção do campo de 

futebol de Maylasky. Fala que arrecadação do Distrito é muito boa, e existem movimentos 

para a Emancipação do Distrito de Maylasky. 
Encerram-se os trabalhos às 21h08min. 

 
 

FLÁVIO ANDRADE DE BRITO 
 Presidente 
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